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rta z cest. Píše dr. JIÍ GUTH.

Kolébka staré kultury švédské . . .

Malý výlet ze Stockholmu, osvžení po nkolikadenním lítání

po sbírkách a musejích, trochu odpoinutí po hojných obdech a ho-

stinách, jimiž zahrnuje píchozího pátelská hostinnost švédská, trochu

také osvdení staré lásky k studnici, z níž erpali jsme kdysi svoji

nepatrnou vdu a umní. Universita má pro nás, omšené hlavy,

vezdy zvláštní svj pvab, vybavujíc bezdky ty po vd žíznivé

chvíle prvního mládí, zasmušilé klenby Karolina a Klementina, bli-

kavá svtla plynová a jimi tžký vzduch, lavice poezané srdci

špejlem njakým propíchnutými, sladkými jmény panen a dívek,

pak dlouhé hodiny klausur, rigoros a státních zkoušek, zlaté etzy
rektor, dkan a promotor ... a skoro zaínáš htovati, že to

všecko je už tak daleko a nikdy se nenavrátí. Musí psobiti svým

kouzlem i na každého jiného ty staré budovy Sorbonny paížské,

universit italských nebo vysokého uení v Salamance a Coimbe,

nebo z tchto zákoutí tmavých vycházelo a vychází svtlo všemu

svtu, — a kéž by jen vycházelo ješt víc a pronikalo hloub, protože

jenom v tomto svtle je naše spása, nikoli v mlácení prázdné slámy,

jakým bývají zhusta ei sebe plamenjší a úvodní lánky plné

zvuných hesel a divných, neuskutenitelnýcli politických chimér.

Nmecký uitel prý to byl, který vyhrál bitvu u Sedanu, — tím

spíše dovede zvítzit ve vojn jakékoli universitní professor, by
sebe starší pán, teba také trochu roztržitý a knihomol. Už Archi-

medes Syrakuský byl jedním z nich . . .

U nás nemáme mst výhradn universitních, tch, která žijí

a tyjí ze staré té instituce, a o prázdninách jsou tak jako nádraží,

z nhož boulivý vlak práv byl odejel, tichá a klidná, ba mrtvá

tak, že jenom tušiti mžeš, co všechno je tady jindy. Nic plátno,

my turisté, kterým zbývají práv jenom prázdniny, už se musíme

spokojiti s touto tišinou, s prostou scénou a prázdným jevištm, do

31
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nhož musí sob pibájiti píslušné drama stará naše hlava. A tak

jenom nkoHk hrubých kontur, pouhé trámoví, se kterým musí se

spokojiti dobrý tená, kterého snad pilákalo titulní slovo.

Ale není to jenom kouzlo universitní, které nás táhne do

Upsaly. Vzpomínáme na dávné doby eských pohrom, ped tvrt

tisíciletím, kdy unášely se drahé skvosty z Prahy až sem, a kdy
soldateska švédská okrádala nás o vci nejvzácnjší. Odnášeli toho

plné nárue a dnes ješt, ptáte-li se po neznámém pvodu njakých
památek umleckých, odpovídají, že to je z Prahy. Však uvidíme

nejvzácnjší ze skvost tch co nevidt .... Nezazlíváme proto

svým pátelm švédským, roztomilým hostitelm a rytím ve všem
všudy, kteí už dávno za nic nemohou, a zpt nám tch poklad
nevydají. »Kdybyste byli bývali tehda v podobných pomrech, byli

byste kradli také« — slovy aspo smyslem podobnými omlouvají

svj nynjší majetek a jeho nejcennjší kus, Codex argenteus. Nová
ta velká ^výprava Vikingská*, jak nazval Schiick ve své Illustrerad

Svensk Literaturhistoria to vojenské tažení ve vku XVll., pinesla

tomu seveanskému národu, poád po velké výši tíhnoucímu, nejen

ty poklady, umlecká díla a bohaté knihovny, ale také nové ideje,

které Švédsko sotva dovedlo hned spracovati. Rozkvetl obchod
a prmysl, velkým dílem také pivandrovalými cizinci, kteí honem
chtli se piživiti na tehdejší velmoci švédské. Odtud z té doby
tolik írancouzských a nmeckých jmen, jichž do dnes ve Švédsku
je tolik. Také švédská buržoasie úastnila se toho hospodáského
rozkvtu až píliš, tak že souvcí mravokárci jako Klas Flemming

jí vyítají, že nepidržuje svoje synky ku práci a obchodu, nechá-

vajíc je libovoln vyhazovati kopýtkem. I na poli duševním proja-

duje se ten rozmach obrovitými fantasiemi botanika Olofa Rud-
becka práv tak, jako ješt v pozdjších alexandrovských taženích

Karla XII. ...

.... A pak, tohk je v Upsale tch známých jmen, s nimiž

jsme seznamovali se už jako dti v prvních tídách studií stedo-

školských . . .

Malý výlet ze Stockholmu, jak jsem pravil; za pldruhé ho-

diny rychlovlakem tak, že snídati i veeeti nebo po švédsku obd-
vati mžeme ve Stockholmu. Teba že také parníkem lze se tam
dostati, po dlouhém a úzkém rameni jezera Maelarského, sahajícího

až skoro do samé Upsaly, prý mnohem krásnji tím krajem jezer-

ním a ostrovním, stále pvabným, pece radji volíme cestu skoro

o celé tyi hodiny kratší, pro úsporu asovou, a projíždíme »Sorm-
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landem«, krajem kopenatým, stále olesnným víc anebo mén,
a prorývaným jezery, ježíky a ekami.

Teprv asi 40 km. za Stockholmem u stanice Marsta zaíná

veliká rovina Upplandská, široká ta kolébka, zmínná svrchu, s pra-

starými místy, jako Sigtuna, kdysi nejvtší msto švédské íše,

Svea-Rike, jež založil z Asie pišedší Odin druhy nebo Sigtur, a kde

sídlil první kesanský král švédský Olof Skótkonung . . .

Širší rozhled po vlastní rovin upsalské. Upsala — Slatten, se

starými kostely v Gamla-Upsala, Vaksala Danmarku a Upsale samé,

rozvírá se teprv u Bergsbrunna a vidíme tu zas po dlouhém ase

širé lány polí, celé zlaté pruiiy obilí už zralého, ve vzduchu podivu-

hodn jasném a istém, z nhož z dálky vynikají gotické vže

upsalského dómu.

Odporuení nemáme žádného : jsou ty nešastné prázdniny

a tak jako my jsou i mnozí jiní na cestách nebo letních sídlech

a tedy podle všech turistických pravidel chodíme od jedné znameni-

tosti ke druhé, obdivujeme a oberstvujeme se . . .

Poloha Upsaly jest ve svém zpsobu skoro stejn krásná jako

poloha Stockholmu : starý zámek na vrcholíku, dóm a všecko co

k universit písluší, na úpatí vrcholku msto široce rozložené,

protkané ekou Fyrisá, tolik opvovanou od básníka Geijera, ted

pkn regulovanou a vroubenou nábežími — to všecko tvoí

líbezný celek, rozmanitý také nkolika bárkami, luny, ba i parníky,

kolébajícími se o nco níže po ece.

S rozkoší tedy vystupujeme z istého Bangardu do sadu a do

nové, velmi pravidelné ásti msta, po levém behu té íky, s bu-

dovami istými, nevysokými, jež potvrzují dojem msta malého,

jen o 23 tisících obyvatel. Z tch asi 1700— 1800 pipadá na stu-

denty i studentky, jež poznati lze dle bílé epice, s ernou —
pi universit Lundské modrou — sametovou obrubou a kokardou

v zemských barvách, modré a žluté. Studentstvo tak etné, v mst
pomrn tak malém, ovšem hraje úlohu vynikající, ba prý i dosti

hlunou vzhledem k tomu, že po píklad nmeckých burš hledá

mladické nadšení, sílu a ohe na dn vysmolených džbánk, rozkoš

a veselí v tingl-tanglech podobného nehezkého druhu jako jest

»Rullan« hned nedaleko nádraží. Je to varieté, které »pracuje«, jen

pokud jsou v Upsale studenti a podivné jeho jméno Rullan (koleko,

váleek) vzniklo prý z pouliní písniky vztahující se na malý dm,
který pi jakýchsi vojenských cvieních byl posunován na válcích

:

31*
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RuUan gár, rullan gár, har sk' ni fá se huru rullan gár — válec

jede, válec jede, uvidíte, kterak válec jede . . .

Také professoi zde prý žijí jako velcí páni a ze srdce jim

toho pejeme. Služné ádných professor obnáší 6000 švédských

korun, mimoádných 4000—4500
;
po 65. roce jest ádný professor

oprávnn bráti pensi 4500 korun ron. Patrn tedy na velkopanský

život upsalského sboru professorského pispívají nakladatelé tunými

honorái za napsané knihy a uebnice. Aby pak z toho blahobytu

také docenti nco mli, jsou pro n urena stipendia (v Upsale 18,

v Lund 13) po 1200— 1500 korunách, však nejvýše na šest let,

aby tuze nezbujnli.

Od tch dob, co kord z módy vyšel, studenti nenosí stejno-

kroje, až na zmínnou bílou epici a i kuléry jsou jim vcí ne-

známou. Souboj pak od r. 1682 písn jest zakázán a tresce se jako

prasprostý zloin káznicí, ba i trestem smrti. Po zásluze.

Za to mají tady studenti svoji specificky švédskou instituci,

dlíce se dle svého pvodu v Nationer, národnosti, jakési to kra-

jinské spolky, jichž v Upsale je 13 (v Lund 12) a každý z nich

má svj spolkový, i národní dm s ítárnami, knihovnami, výboro-

vnami atd. Jsou to Norrlands-, Goteborgs-, Varmlands-, Gástrike-,

Helsinge-, Kalmar-, Ostgóta-, Vástgota-, Smalands-, Upplands-,

Gotlands-, Vastmanna-Dala a Sodermanland-Narikes-National- huset

a každý student musí nkterému z tch spolk náležeti. V ele

každé » národnosti « stojí od ní zvolený nkterý ádný professor

jakožto dozorce, pedsedou její jest nkterý její len jakožto první

kurátor, jemuž po boku stojí druhý kurátor ili pokladník, biblio-

teká a seniorové. Vtšinu len tvoí juniores, kdežto nejmladšími

leny jsou recentiores, kteí však teprve po roce mají právo hlaso-
v

vací. lenové platí pololetn 10—20 korun. Každá národnost volí

si sama svoje hodnostáe, také inspektora, jehož volbu však musí

schváliti akademický senát, consistorium academicum, jemuž i sta-

novy krajinského spolku dlužno pedložiti. Dojista tito staí pánové,

kteí sami bývali leny takových sdružení, dovedou lépe posouditi,

co mladým pánm vyhoví a co ne, než policie, — a nejsou-li

sami papežštjšími než papež a horšími policajty než státní úadové.
v

Ze se studenti již ped polovicí 17. století spolovali ve spolky

krajinské, vyplývá ze zákazu, elícího proti tak eeným Conventi-

cula nacionália, v konstitucích z r, 1655. R. 1663 byly > národnosti*

z ohled disciplinárních pevn stanoveny a seízeny a roku 1695

od vlády potvrzeny. V létech tyicátých 19. století semkly se
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národnosti v jediný sbor, jehož záležitosti spravuje editelství skládající

se z kurátor a volených delegát jednotlivých národností, v ele

s presidentem voleným od sboru. Sbor má knihovnu, herbarium

a dosti znané prostedky penžní. — Z osmi sjezd studentských,

jež byly poádány v létech 1843—75 za úelem sblížení skandináv-

ských národ, byly ti v Upsale, r. 1843, 1856 a 1875.

Vedle zábav druhu bujnjšího studenti švédští rádi bavívají

se zpvem a studentská kvartetta tší se veliké oblib a také

znamenité, zasloužené povsti. Slyšel jsem jedno z nich až v Paíži

a nevím, co by mu byl odborný kritik mohl vytýkati.

Uení upsalské je o mnoho mladší než naše universitas Ca-

rolina, nebo akoli již r. 1419 dostal král Erik XIII. od papeže

Martina dovolení ku zízení university, pece teprv bullou ze dne

27. února 1477 papeže Sixta IV. k tomu došlo a arcibiskup

Jacob Ulfsson a íšský správce Sten Sture zídili v Upsale » studium

generále «, kterému v Strengnasu podepsali veliké výsady. Pednášky
poaly hned na podzim téhož roku, a universita kvetla i upadala

stídav. Jako všude, tak i tady mly vládnoucí hlavy s uenými
pány nezídka potíže, jako když koncem století XVI. professoi se

zdráhali schváliti katolici sující královu liturgii. Ve vzení místo za

kathedrou proto se ocítili a na míst university zízeno ve Stockholme

jezovitské CoUegium regium. Netrvalo však dlouho, kdyžt r. 1593
v

na usneseni všeobecného koncilu upsalského reformace ve Švédsku

upevnna a universita v Upsale zas obnovena a mla se skládati

ze dvou fakult, theologické a filosofické, se 7 professory. V dubnu

r. 1595 bylo tu zapsáno 64 student, r. 1620 bylo professor 13,

a to 3 na theologické, 2 na právnické, 2 na lékaské a 6 na filo-

sofické fakult. Rostl tedy i poet fakult. Gustav Adolf II. daroval

universit asi 300 selských dvorc a 4 mlýny a dal tím základ ku

hmotné existenci a jisté nezávislosti university. Z dob téhož krále

datuje se nejstarší budova universitní, Gustavianum, te zoologický

ústav. Universita Upsalská jest asi z nejbohatších a ne-li, nemusí se

aspo tísniti po domech privátních, v nájmu a podnájmu . , .

Nová konstituce university z r. 1626 byla vtšinou dílem

Axela Oxenstierna, konstituce následující z r. 1655 platily z vtší

ásti až do r. 1852, a teprv r. 1890 tiskem vyšly. Už tenkrát

svým vlastním soudnictvím stala se universita státem ve stát, nebo
jen když bželo o politické zloiny a záležitosti majetkové, mohl

len university býti vydán soudm. Za Karla XI. vznikl pro filosoíii

Kartesianskou spor mezi fakultou theologickou a filosofickou a teprv
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král sám musil rovnati rozohnné uence. Upsala nkolikrát svítila

svým svtlem celému svtu a ve století 17. byl Rudbeck starší, ve

století 18. Linné tou záící pochodní; ve století teprv nedávno mi-

nulém byl to historik, filosof, básník a hudebník Geijer.

Však hned za Gustavianem prostírají se sady, uprosted

kterých vyjímá se bronzová socha tohoto polyhistora, modellovaná

od Bórjesona — na míst sic píhodném, kdyžt na druhé stran

stojí zas nová budova universitní, ale po stránce esthetické tuze

nešastn. Pomníky, pokud nejsou ist architektonické, jako brány,

pyramidy, obelisky atp., vyžadují samy blízkost njaké architektury,

le by svou obrovitostí ji nahrazovaly. Figury, by i tikrát vtší

velikosti pirozené, ztrácí na svém úinku, obráží-li se od holého

okolí nebo modrého nebe, tak jako socha Geijerova, kterou dlužno

pozorovati z dáli, protože socha dívá se dol. Ztrácí tedy i vzdále-

njší pozadí nové university tím spíše, protože stojí na podstavci

píliš vysokém, na nmž krásná postava, jíž harfa z rukou padá,

znázoruje upadající pohanství Upsaly.

Nová budova universitní, o níž pracovalo se deset let, do

r. 1887 a která stála l,2o2.0U0 korun, stojí na výšin a na pozemku

stedovkého hradu biskupského, je stejn nádherná jako antická

stavba university Lundské. Není tu nádherným jenom prelí, než

také vnitek s pedsíní a etnými sádrovými odlitky Akademiska

Konsistoriets Sal a pedem aula, se šastným napodobením fcuem

eckého divadla, pak Kanslersrummen, velkolepá to místnost pro

kanclée university. Jedním z nejzajímavjších nábytkových kousk

je tu pekrásná skí z ebenového deva, s mosaikou a miniaturami,

kterou msto Augsburg darovalo kdysi Gustavu Adolfovi, zvaná

Konstkabinett.

Pou po ostatních budovách a ústavech universitních nemže
býti valn vdnou ted o prázdninách a nevím, zda návštvníku

všude vlézti možno, le by se šttkou bílícího zedníka pijíti chtl

v úzký styk. Celkem je tch budov a ústa\ dvanáct a to

mimo zmínné Gustavianum ješt: Skytteanum, darované roku

1626 od J. Skytteho, mineralogicko-geologický ústav, dívjší

místnosti úad správních a zkušební sín z roku 1755 ;
botanická

zahrada zízená roku 1781 na míst staré zahrady Linnéovy, ze

17. století pocházející; bibUotéka Carolina rediviva z roku 1841.

Anatomicum z r. 1850; astronomická observato z r. 1853; Phy-

sicum pro ústavy chemické a fysikalní z r. 1859 ; nemocnice z r. 1867

a polykliniky; ReqMelleanum, nyní ústav pathologický z roku téhož:
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Meteorologicum, meteorologická observato z r. 1885 a nový, sotva

desítiletý ústav fysiologický. Pak Victoria Museum a Nordiska

Museum se skandinávskými starožitnostmi. Všecky tyto ústavy mají

ješt svoje odborné knihovny. — Z toho zárove také vidti, že

rozkvt university spadá do druhé polovice minulého století a jde

paralleln s vývojem vd pírodních.

Poet poslucha obnášel na universit upsalské r. 1633 asi

1000, r. 1696 jen 700, r. 1761 opt 1360, r. 1827: 919, r. 1862:

1075, r. 1897 (na podzim) 1499, r. 1899 (rovnž na podzim) 1458.

Z tchto bylo 41 dam a na fak. theol. bylo zapsáno 253, na právnické

398, na medicínské 214, na filosofické 593 poslucha. ^)

Když tedy ústavy tyto dílem jsou zaveny, dílem neposkytují

turistovi ani zbla zajímavosti, pokud není odborníkem, pece do
v

bibliotéky musí pospíchati každý dobrý Cech, ostatn také Nmec,
nebo Carolina rediviva, stavení nedávno obnovené, obsahuje vedle

300.000 knih, z nichž pilností uenc a spisovatel upsalských stále

nové a nové vznikají opisováním více nebo mén dovedným, ješt

také 12.000 rukopis, mezi nimiž onen Codex argenteus, drahý
v

nám Cechm, jakožto kdysi náš vzácný majetek, a Nmcm zas

proto, že to je nejstarší památka jazyk germánských, obsahující

vtšinu toho, co známe neb neznáme ze ctihodné ei starých Got.
Mžeme tedy pohlížeti na se stejnou závistí, ve kterémžto pocite

tuto oba rozvadní kmenové mohou býti a jsou svorní i beze

všech snah vládnoucích politik.

»Visningssalen« upsalské knihovny — asi tolik co výkladní její

sí — za malé zpropitné i ted o prázdninách je pístupna a starý

sluha nejdíve ukazuje vzácný ten skvost, rozumí se, že ve zvláštní

skíni a pode sklem, prastarou tu knihu, psanou na 187 pergame-

nových listech písmem zlatým a stíbrným na podklad erveném,

gótský to peklad ty evangelií, poízený a napsaný tak lep od

biskupa Ulfily ve druhé polovin IV. vku, r. 381, tedy knížku

ctihodného stáí 1520 let. Budou-li takhle dnešní njaké biskupské

scriptum za podobnou adu let ukazovati, a již pastýský list nebo

novináský lánek.^ Snad ano, nebo v sousedních skíních uschovávají

1) S universitou ve spojení jsou uené spolenosti a jednoty : Kongl.

Vetenskaps-Societeten, Societas Regia Scientiarum Upsaliensis (z r. 1710),

která má 50 domácích a 100 pohraniních len a publikuje Novaacta; Upsala

Lákareforening, spolek lékaský; Kongl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet,

ítá ád. len nejvýše 50 a publikuje Skriften od r. 1890 a Svenska literatur

sállskapet z r. 1880, publikuje Skriítcr a asopis Samlaren.
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vají s pelivostí stejnou denníky král Erika XIV. a Karla XI., ruko-

pisy Linnéa, Svedenborga a j., dopisy Gustava Adolfa, psaníko

královny Marie Antoinetty Gustavu III. a jiné a jiné vci psané,

které bohdá také v tch skínkách doekají se dlouhého života a pi

dobrém, od mol nepodkopávaném zdraví. (Pokraování.)

CESKE uzemí na TSINSKU DLE SCITAMI

LIDU R. 1900.

rty statistické dra JAR. PLUHAE.

Ped krátkým asem vyšlo ,.Orts-Repertorium von Schlesien^)

vydané na zpsob známých ,.Podrobných seznam mist", které vy-

dává c. k. statistická ústední komise, i jest za daných pomr,
kdy se tohk mluví a píše o tom, zda na Tšínsku jsou eši í ni-

koliv, zda se zde bohemisuje, polonisuje i germanisuje — tato trojí

možnost jest význaným píznakem místních pomr — zajisté zá-

hodno zjistiti dle tchto úedních dat, p o k u d j s o u spolehlivá
a skuteností neodporují-), jak veliké jest eské území na

Tšínsku a jakých zmn doznalo od pedcházejícího sítání r. 1890.

eské území na Tšínsku — Tšínském v širším slova

smyslu vyrozumíváme celý obvod patící pod c. k. krajský'') soud

v Tšín, kdežto v užším slova smyslu se ku Tšínsku poítá jen

obvod c. k. okresního hejtmanství Tšínského, který dnes*) obsa-

*) Plný nadpis zní: »Orts-Repertorium von Schlesien nach dem Ergeb-

nisse der Volkszáhlung vom 31. Dezember 1900< tiskem u Drechslera v Opav.
Jest zajímavo, že officiosní seznam míst pouze v nmecké ei vydaný

si místy sám sob odporuje; tak ku p. iní u soudního okresu Fryštátského

poet ech G467, kdežto dle rekapitulace celého hejtmanství obnáší 6469,

podobn poet Nmc 3345 resp. 3336 a poet Polák 52438 resp. 52445;

ježto ísla rekapitulace souhlasí s ísly celkové rekapitulace zem, používám

tchto íslic.

*) Pi sítání lidu dly se prokázané zejména v hej manství Fryštátském

veliké nesprávnosti a to zvlášt na úkor nás ech; tomuto pamtihodnému
zjevu vnuji zvláštní dodatek.

*) Ku obvodu tohoto krajského soudu patí obvod hejtmanství Fryštát-

ského, Tšínského, Frýdeckého a Bílského.

*) Z obvodu hejtmanství Tšínského je již vylouen soudní okres frý-

decký, pro njž zízeno zvláštní hejtmanství ve Frýdku; tato zmna v repertoriu

provedena není, a zmna teprve nastávající, k níž dojde asi za 2 léta, totiž

rozdlení soudního okresu Bohumínského, v repertoriu již provedena je.
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hnje obvod soudního okresu Tšínského a Jablunkovského — z a-

i; jímá území okresního s o u d u a) F r ý d e c k é h o, b) B o-

h u m í n s k é h o, c) ásten F r ^ š t á t s k é h o a d) Tšín-
ského; v ostatních okresích nalézají se pouze nepatrné eské men-

šiny, takže nelze osady dotyné za eské fscil. souvislé) území pro-

hlašovati.

Pomry jazykové jeví se v území tom dle uvedeného repertoria

následovn

:

o) Okres Frýdecký.

Soudní okres Frýdecký skládá se i. z msta Frýdku, jež má

vlastní statut^) a 2. z venkovských obcí.

Ad I. Msto Frýdek zachovalo si i dle loského sítání abso-

lutní vtšinu eskou vykazujíc mezi 9037 obyvateli vbec 4981 ech,
3362 Xmc a 543 Polák ; absolutn proti výsledkm sítání reku

1890") pibylo Cech o 640, ale relativn jich ubylo; roku 1890

tvoili Cechové 59.7 pro. pítomného') cislajtanského obyvatelsva.

kdežto roku 1900 jich bylo již jen 56.0 pro; nápadný jest velmi

znaný pírstek u Nmc i Polák, z nichž tito stoupli o 251 ili

o 85.9 pro. svého potu a první o 723 ili o plných 27.4 pro.

pvodního potu.

Ad 2. A'enkovské obce soudního okresu Frýdeckého jeví i dle

loského sítání lidu týž ráz jako dle sítání r. 1890: celý okres

p o z st á v á pouze z obcí eských, obcí vykazujících
z pravidla veliké eské vtšiny i jsou úchylky od vý-

sledk sítání lidu r. 1890 a r. 1880 nepatrné a lehce vysvtlitelné.

Užívám-li poadu v repertoiru uvedeného, ítá obec

:

Staré Hamry 2369 obyv. a z nich 2301 ech, 41 Nmc a 15 Polák

Staré Msto 1726

Bártovice 1924

Baška 1333

Bludovice Prostední 807

Bludovice Horní 532

Brusovice 1063

Datyn Horní 846

>
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Dobrá
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také rozvážní spisovatelé polští — uvádím zejména z posledních let

P. Ant. Alaczoszka^), jenž tvrdí, že sám lid nazval náeí užívané

v tomto okresu ,,moravským''^").

Náeí užívané ve Frýdeckém okresu a sousední (slezské) ásti

Ostravsko-Karvínské uhelné pánve není dosud bohužel s dostatek pro-

studováno i nadji skládáme ve stední školy Ostravské a Místecké,

ze otázkou náeí toho se piln budou zabývati.

b) Okres Bohumínský,

Soudní okres Bohumínský má se rozdliti na dv ásti a sice na

soudní okres Polskoi-Ostravský a soudní okres Bohumínský. Ponvadž

ku rozdlení tomu stží dojde pede dvma roky, nerozlišuji v ná-

sledujícím tyto dv ásti, nýbrž ponechávám okres ten nedlený.

Okres Bohumínský (celý) jeví oproti výsledkm sítání lidu

r. 1890 a 1880 dle poslednílio sítání r. looo ásten jiný obraz.

Dle sítání r. 1890 ml totiž tento okres ješt vtšinu
(relativní!) eskou, ježto bylo napoteno 19.258 ech, 17.477 Po-

lák a 3159 Nmc mezi 42.219, ili v procentech 48.2 pro. Cech,

43.7 pro. Polák a 7.9 pro. Nmc pítomného cislajtanského oby-

vatelstva ; dle sítání r. 1900 jsm.e však vtšinu tu ztratili

ítajíce pouze 29.180 Cech, kdežto Polák bylo napoteno 31.293

a Nmc 7898 ili v procentech 42.8 pro. Cech, 45.8 pro. Polák

a 1 1.5 pro. Nmc pítomného cislajtanského obyvatelstva.

Co se t3xe obcí, mh jsme dle sítání lidu r. 1890 vtšinu
v následujících obcích a sice : v H e m a n i c í c h ( 1 166 Cech,

143 Polák a 7 Nmc z 1423 obyvatel), Hrušov (1006 Cech,

313 Polák a 837 Nmc z 2543 obyvatel) , ]\I a 1 ý c h K u n i c í c h

(944 Cech. 134 Polák a 39 Nmc z 1131 obyvatel), Michál-

kovicích (1660 Cech, 1079 Polák a 82 Nmc z 2889 oby-

vatel), M u g 1 i n o v (573 Cech, 149 Polák a 58 Nmc z 836

obyvatel) , Polské Ostrav ( 10667 ech, 1840 Polák a

431 Nmc z 13.176 obyvatel) , R a d v a n i c í c h ( 1860 ech,

362 Polák a 70 Nmc z 2^2,7 obyvatel) a v Z áb 1 at í (589 Cech,

») Przewodnik po Šlasku cieszyskim Lwów 1901.

1") Tento zjev, že lid náš jak na Tšínsku tak na Opavsku náeí své co

>moravské'í oznauje, jest zajisté charakteristický, ponvadž tím dává na jevo

píslušnost svou ku eským a nikoliv polským zemím; tento lid nechce býti

polským, ba naopak spatuje v oznaení j-Polákc (Polok) urážku, jak tomu

nasvduje trestní agenda Mor. Ostravského a Bohumínského soudu.
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4 Poláci a 9 Nmc z 66o obyvatel) ; mimo to byla napotena eská
vtšina ve Vrbici, jež v roce 1892 z místní obce Pudlova byla

vylouena a nyní tvoí samostatnou obec ; Vrbice ítala 278 Cech,

87 Polák a 35 Nmc z 471 obyvatel.

Pozoruhodné je, že ve všech tchto obcích — jediný Hrušov

vyjímaje — byla i v roce 1880 eská vtšina napotena, takže dle

tchto dvou sítání se jeví zajímavá stálost.

Jak jinak jest však tomu dle sítání r. 1900!

Dle sítání toho bychom byli uhájili vtšinu pouze v Hema-
nicích (1743 ech, 6c)i Polák a 16 Nmc z 2514 obyvatel),

Polské Ostrav (15.714 Cech, 2118 Polák a 690 Nmc z 18.805

obyvatel), Radvanicích (3722 Cech. 994 Polák a 112 Nmc
z 4885 obyvatel), Záblatí (616 Cech, 383 Polák a 35 Nmc
z 1090 obyvatel) a ve Vrbici (363 Cech, 206 Polák a 179 Nmc
z 811 obyvatel); byli bychom ztratili, kdyby v.vsledky sítání lidu

byly správné,

a) na Nmce: Hrušov (1050 Cech, 1538 Polák a 161

1

Nmc),
b) na Poláky: Malé Kunice") (918 Cech, 2155 Polák a

269 Nmc z 3380 obyvatel), Michálkovice (2226 Cech, 3689 Po-

lák a 200 Nmc z 61 81 obyvatel) a Muglinov (465 Cech, 929

Polák a 57 Nmc z 1901 obyvatel).

Uvážiti však dlužno, že Hrušov se nalézal dosud a nalézati

bude v nmeckých rukou dotud, dokud v oIkí bude rozhodovati

úednictvo sodové továrny Vídeského továrníka Millera z Aich-

holz, i nelze tudíž mluviti o ztrát lírušova ; ztráta Malých Kunic,

Michálkovic a Muglinova je de facto pouze na papíe, ponvadž pi
úedním sítání se dly v náš neprospch — a to nejenom v tchto

obcích — pímo divy; tomuto velmi zajímavému a pro objektivnost

c. k. úad prapodivnému zjevu vnuji zvláštní dodatek, aby širší

veejnost seznala, jakým zpsobem c. k. úady na Slezsku pracují

proti nám.

Ponvadž obce tyto mají eská zastupitelstva a tatáž pravd-

podobn udrží, nelze o ztrát obcí tch mluviti.

Potšitelným zjevem jest, že v nkterých dležitých obcích naše

menšiny velice stouply a to zejména v Petvald (díve pouze 269

") To jsou ty od posledních voleb povstné Kuniky.
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ech a nyní 1226), v Šimichlu (Bohumínu nádraží), kde díve bylo

pouze 78 Cechu, kdežto nyní je 684.

Shmu-li výsledky sítáni lidu v celém (nynjším) Bohumínském

okresu, odetu-li ztrátu tak jako tak ztraceného Hrušová a opra-

vím-li dle skutenosti, jak níže prokážu, nesprávné úední výsledky

sítání v ]\Iu,^linov, ^Malých Kunicích i v Michálkovicích, pak

možno tvrditi, že okres B o h u m í n s k ý i dle stavu roku
1900 má aspo polovici eského obyvatelstva.

c) Okres Fr}'štátský.

Z okresu toho možno ku eskému území ítati a to

dle sítání r. 1890 pouze tyto obce: Détmarovice í 1353

ech, 730 Polák a 30 Xmc z 21 51 obyvatel), Doubravu
(1987 Cech, 893 Polák a 120 Xm.c z 3086 obyvatel). Orlo-

vou (2199 Cech, 984 Polák a 157 Xmc z 3435 obyvatel)

a Suchou Dolní (617 Cech, 486 Polák z 11 17 obyvatel),

s kterýmižto obcemi r-ousedí následující znanjší eské menšiny vy-

kazující obce a sice Karviná (394 Cech, 6235 Polák a 718

Xmc z 7746 obyvatel), Lazy (622 Cech, 1507 Polák a 15

Xmc z 2 17 1 obyvatel). Porubá (43 Cech, 945 Polák a 3

Xmci z 1000 obyvatel) a Suchá Stední (377 Cech, 623 Po-

lák a I Xmec z looi obyvatel).

Uváží-li se, že veškeré tyto obce, totiž Détmarovice. Dou-
brava, — Orlová nikoliv — a Suchá Dolní i dle sítání
r. 1880 vykazovaly eskou znanou vtšinu — v roce 1880

ítaly Dtmarovice^-) 1471 Cech, 242 Poláku a 20 X''mc mezi

1769 obyvateli, Doubrava 2004 Cech, 286 Polák a 48 Xmc mezi

2382 obyvateli. Orlová 424 Cech, 2287 Polák a 153 Xmc mezi

2955 obyvateli a Suchá Dolní 883 Cech, 2"/ Polák mezi 944 oby-

vateli — uváží-li se dále. že v obcích tch kostel i š k c 1 y jsou

eské a že obecní zastupitelstva — s jedinou výminkou

Doubravy, kde se vede zuivý lx>j — jsou do dnes eská, pak

lze jmenované obce okresu Fryštátského za eské
území považovati a možnok nmu pipoísti i La zy,

jež ítaly r. 1880 893 Cech, S77 Polák a 21 Xmc mezi 1516

obyvateli — a S u c h o u S t e d n í — tato ítala r. 1880 272 Cech,

574 Polák a I Xmce mezi 860 obyvateli a r. 1890 377 Cech, 623

Polák a I Xmce mezi looi obvvateli.

"j Tehda patily Détmarovice k soudnímu okresu Bohumínskérau.
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V tomto eském území a ostatních obcích okresu Fryštátského

napoteno bylo r. 1890 7747 Cech iU 17.8 pct.. 33.221 Polák ili

76.6 pct. a 2313 Nmc ili 5.4 pct. obyvatelstva, kdežto r. 1900
napoteno bylo pouze 6469 Cech ili 10.3 pct., 52.445 Polák ili

84.0 pct. a 3336 Nmc ili 5.3 pct.

Kdyby tudíž výsledky sítání r. T900 byly správnými, pak bv
])ylo eského obyvatelstva znan ubylo, a je notorické, že zej-

ména v prmyslové ásti okresu Fryštátského eského obyvatelstva
znan pi-ibylo,

O správnosti posléz uvedeného tvrzení svdí do oí bijící ne-

správné výsledky sítáuií r, 1900, Nebo v D t m a r o v i c í c h —
prý — zjištno pouze 343 Cech, 2368 Polák a 23 Nmc mezi

2515 obyvateli, v D o u b r a v 823 Cech, 3258 Polák a 1 12 Nmc
mezi 4327 obyvateli, v Orlové 2233 Cech. 3916 Polák a 343
Nmc mezi 6679 obyvateli a v Suché Dolní 610 Cech, 811

Polák a 10 Nmc mezi 1451 obyvateli ili jinými slovy: dle

ú e d n í c h dat b y 1 y b y se naše eské tisícové vtšiny

v tchto obcích zjištné pi sítání r. 1890 prom-
n i 1 y pi s í t á n í r. 1900 vesms ve stoz'é menšiny, akoliv

— notoricky — eského obyvatelstva v tchto obcích znan pibylo.

Nesprávnost sítání prokážu níže na typickém píkladu Dtma-
rovickém a proto pecházím ku ostatním obcím o3<:resu Fryštátského,

na nichž jsme my interessováni.

Ve všech tchto obcích eské menšiny znan stoupl y

a to v Karviné (509 Cech, 12.052 Polák a 11 13 Nmc mezi

14.326 obyvateli), v L a z e c h (921 Cech, 4660 Polák a 123 Nmc
mezi 5782 obyvateli), v Porube (67 Cech, 1502 Polák a 28

Nm.c mezi 1626 obyvateli) a v Suché Stední (609 Cech,
840 Polák a 9 Nmc mezi 1467 obyvateli),

Shrnu-li výsledky sítání lidu r. 1900 ve Fryštátském okresu

a opravím-li úední výsledky dle pomr skutených, možno tvrditi,

že jsme až na malé v ý j i m k }- uhájili své úze m í, ž e

•však Poláci — díky zejména pílivu z Halie — vykazují
mnohem vtší p í r ušte k, a nejvtší pírstek re-

lativní že vykazují Nmci.

d) okres Tšínský,

K eské m u území v Tšínském okresu patí dle

sítání r, 1880 a 1890 následující obce vykazující eské vtšiny
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a sice Dobratice (r. r88o: 813 ech, 85 Polák a 10 Xmc
mezi 908 obyvateli a r. 1890: 774 Cech. 41 Polák mezi 815 oby-

vateli), D o m a s 1 o v i c e Dolní (r. 1880 : 870 ech, 31 Polák
a 41 Nmc mezi 955 obyvateli a r. 1890 : 769 ech. 92 Polák
a 10 Nmc miczi 875 obyvateli), Domaslovice Horní
(r. 1880^ 749 ech, 6 Polák a 40 Nmc mezi 798 obyvateli

a r. 1890: 791 ech, 12 Polák a 6 Nmc miczi 810 obyvateli),

Šebišovice (r. 1880: 926 ech, 15 Polák a 7 Nmc mezi

949 obyvateli a r. 1890: 915 ech a 21 Polák mezi 936 obyvateli)

a T o š o n o v i c e Dolní ( r. 1880 : 708 ech, 118 Polák a 21

Nmc mezi 856 obyvateli a r. 1890: 469 ech, 270 Polák a 13

Nmc mezi 754 obyvateli).

]\Iimo to mly dle sítání r. 1890 následující obce vtší eské

menšiny a sice D a t y n Dolní (23 ech, 488 Polák a i Nm.ec

mezi 514 obyvateli, a v roce 1880 zde napotena silná eská vtšina

a to ^yT, ech a ponze 89 Polák mezi 462 obyvateli). Koská
(72 ech, 1670 Polák a 42 Nmc mezi 1817 obyvateli), Tšín
(599 ech, 6170 Polák a 7664 Nmc, mezi 15.220 obyva-

teli), Tošonovice Horní (23 ech, 352 Polák a 3 Nmci
mezi 378 obyvateli, a v r. 1880 zde napotena skorém polovice

ech totiž 209 a 237 Poláku mezi 460 obyvateli) a Tinec (359

ech, 1234 Polák a 474 Nmc mezi 2291 obyvateli).

Srovnám.e-li výsledky tchto dvou sítání s výsledky sítání lidu

r. 1900, shledáváme, že jsme své eské území v Tšínském
soudním okresu uhájili celé.

Nebo napoteno : v Dobraticich 691 ech, 74 Polák a

9 Nmc mezi 774 obyvateli, v D o m a s 1 o v i c í c h Dolních
798 ech, 61 Polák a 5 Nmc mezi 869 obyvateli, v Domoslavicích

Horních 743 ech, 29 Polák a 6 Nmx mezi 778 ob., v S e b i š o-

vicích 901 ech, 17 Polák mezi 918 obyvateli a Tošonovi-
c í c h Dolních 466 ech, 252 Polák a 11 Nmc mezi 731 oby-

vateli.

jNIenšiny naše nedoznaly v celku podstatnjších zmn i ítá D a-

t yn D o 1 n í 34 ech, 508 Polák a 2 Nmce mezi 544 obyvateli.

Koská 49 ech, 1868 Polák a 140 Nmc mezi 2107 obyva-

teli, Tšín 1050 ech^^), 5950 Polák a 10.510 Nmc mezi

18.581 obyvateli a Tošonovice Horní 30 ech, 278 Polák

a 8 Nmic mezi 316 obyvateli.

*'•') U Tšína zahrnut v potu 1050 1. poet eských voják inící 528 duší.
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Cech napoteno dle sítání r. 1900 5320 ili 8.8 pro obyva-

telstva, Polák 42.380 ili 70.2 piroc. a Nmc 12.583 ili 20.8 pro,

kdežto dle sítání r. 1890 bylo ech 4912 ili 9.2 pro, Polák

39.258 ili 73.6 pro a 9150 Nmc ili 17.1 pro.

Konen za úelem úplnosti uvádím, že v mst Bilskn napo»-

tno 94 Cech a v hejtmanství Bílském úhrnem 406 Cech.

Dodatek i . : Pehledy.
Na Tšínsku v nejširším slova smyslu ili v obvodu krajského

soudu Tšínského napoteno r. 1890 73.897 Cech a roku 1900

85.648 ili více o 11.750 duší; kdežto však eské obyvatelstvo

v r. 1890 tvoilo ješt 26.1 pro veškerého obyvatelstva, ili více

než tvrtinu, tvoí nyní dle sítání r. 1900 eské obyvatelstvo dle

úedních dat pouze 24.3 pro
I když použij u oprav skuteným pomrm odpovídajících,

dlužno sice konstatovati, že poeit eského obyvatelstva
v okresech, na kterých jsme i n t e r e s o v á n i. stoupá,

že však nestoupá tak jako poet obyvatelstva pol-

ského a n m e c k é h o a že proto poet našeho obyvatelstva per-

centueln klesá ; tak sklesl poet náš ve Frýdeckém soudním okresu

z 90.0 procent roku 1890 na 87.1 procent r. 1900, v Bohumínském

z 48.2 pro. na 42.6 pro, ve Fryštátském ze 17.8 pro, dokonce

na T0.3 pro a v Tšínském z 9.2 na 8.8 pro
O njaké b o h e m i s a c i Tšínská v nejširším

slova smyslu, o p o e š o v á ní to h o 11 e 1) onoho sou d'

n i h o okresu, jak dle výsledk posledního sítáni
tak: dle skutenosti nelze vbec mluviti; za to však
lze plným právem m 1 u ^' i t i o posilování polského
živlu a g e r m a n i s a c i v prmyslové ásti pímo
hrozivé.

j.

Toto pímo hrozivé nebezpeí germanisace pomocí velkého pr"

myslu a velkokapitálu na Tšínsku výlun nmeckého stejn má
tanouti na mysli nám Cechm, jako Polákm, tmto však více, po-

nvadž lid náš lip dovede germanisaci eliti než lid polský.

Akoliv pomry na Tšínsku pro nás nejsou píznivý a pomry
ty se horší, možno pec plným právem tvrditi, že so u v i s 1 é eské
území na Tšínsku v nejširším slova smyslu dnes z a u j

í-

m. á : celý okres Frýdecký, polovici {západní) soudního okresu

Bohumínského ku Morav piléhající, as šestinu (z á-

padni) soudního okresu Fryštátského a a s desetinu (zá-

padní) soudního okresu Tšínského.
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Pipojuji, že toto eské územi jest zbytkem oné ásti Tšinska,
v níž dle Praská") : „lid eský sedí ode dávna ili a u t o-

c h t o n n ".

D o d a t e k 2.
: Nesprávnosti pi s í t á ní

.

Již díve zmínil jsem se o nesprávnostech pi posledním sítání

lidu a to zejména ve Fryštátském hejtmanství velmi astých i uvedu
nkolik píklad.

Jádro obyvatelstva v Muglinov a v ^í a 1 ý c h Kunci-
cích jest do dnes rolnické, obyvatelstvo pevahou rolnické vyka-

zuje notoricky veliký pírstek, ale v obou tchto obcích poet e-
ského obyvatelstva by b}l klesl kdyby sítání r. 1900 bylo správné;

v Kunikách napoteno r. 1890 944 Cech, r. 1900 však pouze

918; ješt špatnji by to vypadalo v ]\Iuglinov, kdež r. 1890 bylo

napoteno 573 ech, ale r. 1900 pouze 465.

Podobn v R y c h v a 1 d napoteno r. 1900 pouze 11 Ce-
ch, a do eské školy, která se tam letos postaví, pihlá-
šeno je na 300 dtí a v míst jsou tyry silné eské spolk-}-

!

Pravý div — na papíe — stal se však v D t m a r o v i c í c h,

které dle sítání r. 1880 a 1890 ítaly velmi silnou eskou vtšinu,

ale v úedním ,,Orts-Repertorium" \ykazují dle sítání r. 1900 ne-

patrnou eskou (moravskou) mienšinu
; jest to s podivením a to tím

vtším, když sítací komisai sami dle pihlášek zjistili pes 2000

(Moravc) Cech a když místní starosta byl tímto výsledkem celý

zdrcený; dlužno pi tom také uvážiti, že v Dtmarovicích škola

je eská a lid že v kostele se esk}- modlí a zpívá, což by zajisté

nebylo, kdyby osada ta nebyla , .moravskou".

Podobný zjev je v Doubrav atd.

Jakési vysvtlení podává stížnost Slezských dvrník z T-
šínská v Bohumín as ped tr\l: rokem shromáždných, že za echa
resp. Poláka byl zapsán ten, kdo vdl resp. nevdl, že se íká

„prknu"^ ..deska" a obrácen.

Tyto zjevy jsou na Tšínsku píliš známé a proto ítám ku

eskému území samozejmo Aluglinov, Malé Kuíce. Dtmaro-
vice a. t. d.

% % ^

'*) Viz Práškový: Djiny knížetství Tšínskéiío až do r. 1^3H pacr. 104 scqu.

32
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VICTOR HUGO. (* 26 2 1802 - t 23/5 1885.)

JUBILEJNÍ RTA.

Napsal FRANTIŠEK SEKANINA.

(Pokraování.)

Roku 1825. vydán byl román „H a n l s 1 a n d e", jenž vy-

nesl básníkovi novou roní pensi 2000 frank, která te mu již

zajišovala vedle píjm jiných dosti slušnou existenci. V salon

Nodierov byl Hugo vítaným hostem. Vyhledáván umlci zvu-

ného jména, smíen s otcem, který pochopil konen názory sy-

novy, oddal se zápalu práce. Kratší i delší cesty staly se mu
potebou. Pomíjíce jiných mén významných, zmíníme se alespo

o cest do Švýcarska, podniknuté spolen s Nodierem na útraty

velkého paížského nakladatele Canela, který ml vydati dojmy

obou tourist. K vydání ovšem nedošlo úpadkem firmy. Pouze

šastné náhod mohl dkovati Plugo, že nebyl zabit na této

cest pi nehod svého povozu.

K únorovému (1827) íslu Journalu des Débats pojí

se charakteristický obrat v poínáni básníkov. Až dosud ob-

divoval se pouze, velebil a psal hymnické ódy — do zmínného

ísla zaslal však svoji první báse hnvu, která byla inspirována

krvav uraženým citem patriotismu. Starým generálm francouz-

ským odepeno bylo slyšení na rakouském vyslanectví, mezi tím,

co zvuné tituly napoleonské šlechty byly vyvolávány. Tato

urážka starých voják v hloubi duše ranila Huga a dala vy-

chrliti oné podivuhodné „Ód na sloup na námstí Vendómském",

která se stala jaksi úhelným kamenem hnvu proti Napoleonovi,

tak divoce vyvelého v pozdjších sbírkách jeho mužných let.

Tu zaíná asi první nábh nové básníkovy poesie, daleko bez-

prostednjší, vášnivé a výboj né, velmi tendenní a velmi jadrn

sepiaté s životem národním a politickým té doby.

Tenkrát dodlával se už Victor Hugo zvuného jména. Vy-

znamenán ádem estné legie, sotva ptadvacetiletý, vydal poát-

kem prosince 1827. svoje famosní dramatické dílo „C r o m v\^ e 1 1",

jehož válená pedmluva uinila ho rázem náelníkem roman-

tisnui, kterého se až dosud, alespo ve svých theoretických vý-
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kladech, vzdaloval. Jádrem zmínné pedmluvy je stanovení vý-

mru Krásna a Umní. Hugo prohlásil s neobyejnou vervou a

lapidárností svých smlých tvrzení, která mnohdy až v absurd-

nost zabíhají, že vše, co je v pírod, je rovnž v umní, že umlec
budoucnosti nebude se štítiti silného výrazu, malujícího pírodní

effekt jakýchkoli nuancí, že se nebude vyhýbati zjevm dosud

v umní proskribovaným. Bylo to podání ruky realismu, pravd
a životu, však byl to v prvé ad vdomý, silný útok na zasta-

ralé ády zpuchelého klassicismu. A tak se to má i v dramat:
je v celém svém rozsahu živeno odporem k tomu, co vybudovali

klassikové.

Pirozeno, že kniha vzbudila obrovský odpor i obrovské

nadšení. Byla to bomba hozená prvn na širé prostranství mezi

tábor romantik a veterán klassicismu. Vedle zmínných už

piadili se zapálení pro nové myšlenky Sainte-Beuve, Mussec

i Théophile Gauthier, kteí se stali rovnž prvními pionéry nové

knihy Hugovy, tož básnické sbírky ,,0 r i e n t a 1
*'", v}^dané

v lednu 1829. O nich se stala už maliká zmínka: byla to poesie

nanejvýš hudební a zpvná jako nejbohatší symfonie, malebná

jako nejskvlejší, jiskivý obraz. Citu v nich není mnoho, snad

daleko více slovní harmonie a úžasné mohutnosti fantastické,

která tkví svými koeny ve Španlsku. Ale mnoho psobila ta

kniha na vrstevníky hlavn tmi ísly, která se odnášela

k souasn vedené válce o svobodu ecka. A tak je

tu z velké ásti zachycen vlastn orient Turecka, ovzduší

snivých odalisek, romantických a vším dojatých, sultán i paš

a tajemných jejich harém. Orient španlský podán je zásvity

])alivého slunka, které se ztravuje vlastním žárem svým na

tenín lazurovém nebi. Tu kepká romance, tu snivá serenáda za

plsvit msíních, tu ohnivý pastel i historická parafrase.

A všecko hoí jako to slunko orientu a všecko jiskí jako ty

hvzdy hlubokých jeho nocí.

Hned po „Orientalách" následovala brožura „Poslední
den odsouzené e", jedna z onch bezprostedn vyvelých

slzí, kterou vyvolal v básníkovi veliký lidský soucit a nová dra-

matická práce „Aí arion de Lorm e", která byla censurou pro

jevišt zakázána. Marn se ucházel sám básník u krále Karla X.

o povolení: úady zamítly hru, kde královská osoba Ludvíkova

je postavena v nepíliš píznivé svtlo. Jako jedna z prvních

32*
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dramatických prací básníkových, nemá píliš jednotné plastiky

ani sevenosti, však okouzluje onou mladistvou živostí, svým

nžným a pece ohnivým zápalem i hloubkou víry. Cítíme v ní

„svží zele posvátného jara literárního", j ak dí

Paul de Saint-Victor. Lyrický vánek v ní dýše a tekou v ní bo-

haté slzy. Je z nejmenších, však snad z nejdojímavjších dramat

Hugových. Historie demi-mondky, která hluboce dojímá. Lásku

postavil zde básník na vysoký piedestal mravní a na bílé elo

krásné mrtvoly Marioniny klade panenský vínek

:

„E t s o n a m o u r m e f a i t u n e v i r g i n i t é ! .

."

25. únor 1830 stal se pro Huga památným : v Théátre Fran-

gais provozováno poprvé drama ,,Hernani". Byla to pravá bitva

umlecká, kterou podporovala censura, nezakázavši kusu proti veške-

rému oekávání. Lanson praví, že úady schváln drama propustily,

aby obecenstvem bylo odpraveno. Však výsledek byl neoekávaný

;

a veliká ást obecenstva s nedvrou pihlížela prbhu dje, a
herci, odkojeni tradicemi klassicismu. stavli se k dílu nepátelsky,

rozvila se toho veera romantismu palma vítzství. Brzy se vše-

obecn uznávalo, že ,,Hernani'' je novému divadlu tím, ím byl

,,C i d" starému: obnovením a renaissancí, objevením a dobytím svta.

Postavil Hugo v tomto díle prvn prakticky na scénu ony myšlenky

umlecké svobody, pro které dosud více mén jen theoreticky ho-

roval. Postavy Hernaniho, don Carlosa, doni Sol a jiných uchva-

cují svojí 'pravou a pámou náruživostí, která dlá est podnebí,

v nmž jejich duše se utváely. Avšak i jinak se podobá ,,Cidovi"

:

Heniani je Cidem ve stavu divokosti. Sám se pirovnává k sopce,

která dovede chrliti ohe. lávu i váše, asto všal< i drahocenný

kov a kvítí. Dj hluný, nkdy psychologicky pestelený — však

stále živ rozhoupaný vlní se a valí v ped jako klopotný život sám

ve svém nejboulivjším toku. Jaký div, že divoký Gauthier ve svém

famosním erveném kabátci hlasit písahal smrt klassickým trage-

diím dosavadním, rozpálen pronikavým úspchem „Hernaniho" !

Zmínná ,,Marion de I-orme" pipuštna konen pece na

scénu v srpnu 1831, ped tím vydal však Hugo svj veliký román

,,N o t r e-D a m e d e P a r i s" a sbírku básní ,,L i s t y p o d z i m n í".

Ob knihy, tak rzné svým jádrem, získaly si nesmrtelnost spo-

lenou stránkou : velikou, istou poesií. Spatovali-H jsme básníka

,,Oriental" zkoušet sílu svých pohled na zem a krajiny vzdá.lené,
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zalité slunkem a vášní, tém bájen zveliené imaginací, vidíme

ho v „Listech podzimních" meditujícího, sedícího u krbu mezi

hloukem dtí a vzpomínajícího drahých bvlostí, které odešly. Zchvá-

cen ranami osudu, luští problémy asu, prostor a vnosti. Siln tu

uhodil na bytost svého vlastního ..Já^'. která v pozdjších sbírkách

básnických tak vroucn pichází k platnosti. A vidíme zárove nco,

co nás pekvapuje u tohoto lovka cit tak výstedn mnohdy zbar-

ven3xh, asto brutálního až k výbuchm nespravedlivosti : úžasné

soustední celé své bytosti v okouzlující pohled dcka. Ped díttem

ztají se všecka síla jeho drásajícího hnvu a vytryskne kouzlo ne-

oekávaného citu. Tato stránka bude snad z nejfrappantnjších ve

sbírce.

A zase vydává básník tvero dramatických prací mezi léty 1832

až 1836. Jsou to kusy: ..Král se baví"', Lucrétia Borgia".
.,]\Iarie Tudo rovna" a „Angelo". První drama zakázáno

bylo královskými úady z dvod pn,'- mravních, však zdá se spíše,

že vadila tu asi zkarikovaná osoba Františka I., který postaven

v kompromitující svtlo náruživého záletníka. Dramatické invence

je tu velmi málo a když se drama dostalo pozdji na divadlo, za-

padlo. Knihov udržuje se pouze svojí malebnou poesií a smlým
vedením šttce, jímž kresleny jsou markantní tahy potentátovv. Sem

náleží postava zmínného již Tribouleta, který je vedle krále a jeho

milenky Blanky hlavním hrdinou dramatu.

Lucrétia Borgia jest jakousi papežskou Johannou. která v ní

ožívá. Smlá a hrdá, vyizuje dopisy papežovy za jeho nepítom-

nosti. Je obsluhována pouze preláty, kteí jedin mohou sloužiti mši,

je-li ona pítomna. Její komnaty steženy jsou pouze nejvyššími

hodnosty církevními. Dcera papeže, manželka Jana Sforzy, s nímž

byla rozvedena, aby se zasnoubila s Alfonsem Aragonskýrn, vystu-

puje v dramat velmi plasticky; vášnivá Fúrie i vzácná matka

v jediné osob traktována je mohutnou fantasií Hugovskou v typ

nanejvýš svérázný, s nímž mlhavý portrét historick}- nemá mnoho

spoleného. \' ní personifikovány jsou ostatn typické známky racy

Borgiu ; zloiny césara i pleticháství Alexandra Vl. je vysloveno

iny a okolím f^ukrétie. Tím se stává, že snaha zahrnouti

v dramatický obraz pokud možno nejvíce z charakteristiky doby,

prosytiti jej pokud možno nejpiléhavjším ovzduším a navsiti

v nj pokud možno nejvíce posteh historických, pekáží jadrnému

zcelení dramatickému, které tomuto dílu, jakož i ,,AI a r i i Tudo-
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r o v n " skuten schází. Kdybychom chtli studovati význané

prvky divadla romantického, nemohli bychom sáhnouti k vdnjším
knihám, než jsou tyto jmenované. Nemluvím tu ani o kardinální

známce tohoto divadla, o odvržení každé jednoty, již tato šíe

obrazu, nutn vedoucí k l3^rismu, b^•la by dostatenou markou. Proto

také nazývá Lanson i „Tudorovnu" i ..Lukrétii" melodramaty, nebo

jako v tchto, i tam není jasn oddlujících hranic mezi dramati-

ckými druhy jednak a mezi tmito a jinými druhy poetickými vbec.

Tatáž nádhera, pekypující pompésnost scén, která šperkovala

., Lukrétii", je údlem i .,J\I árii T u d o r o v n '' a ,,A n g^ e 1 o v i"
;

tato jednotná zvláštnost zpracování, jakož i do jisté míry spolený

historism dramat pojí se v trilogický celek, který dává oživovati

mšnému XA/T. století. I zde snaží se 1:)ásník v úzké výkrojky jed-

notlivých dob vtsnati široké fresky, odpovídající obrazm tch as.
í^naží se ,,pozorovati vše v nejrznjších tváno-
st e c h", jak praví pedmluva ,,Marie Tudorovny". \^šak pi vší

bohatosti slova i vty nemžeme už pehlédnouti u dramat tchto

stále se vracející jeden a tentýž — typ hrdiny, umle pevlékaný

ve více mén piléhavé kostýiny ; nemžeme rovnž pehlédnouti

psycholog-ické chudob}' hlavních osob, která tu bývá nahrazována

apparátem ist scénickýxh obratíi, petváek, nedorozumní, pe-

hmat a omyl. I životní pravda jim schází, nebo cítíme, jak mnoho

je tu vypoítáno samým básníkem, jak málo horké krve tu koluje

v žilách a jak pirozená psychologie dje bortí se pod kalktilacemi

kombinujícího. asto velmi groteskní nápad je traktován jako vysoce

duchaplná myšlenka, mnohdy v nádherný šat tžce pompésní fráze

krí se falešný životní názor. Je to však pouze v jednotlivostech:

celek nepestává býti vzdor tomu vzrušující apotheosou nádhern
zkvetlých a do široka se vlnících lán Poesie.

V té dob vyšly „Zpvy soumrak" (1835). Tato sbírka

poesie je velmi roztíštná. Snad v nižádné z jiných jeho knih ne-

najdeme tak rznorodých básní, obsahem i cenou, jako zde. A^erše

tžkých nálad kontemplativních promíseny tu jsou s lehkým zbožím

památníkovým, které asto vyniká velmi dovednou formou, zídka
však rovnocennou ideou. Alnohde je zvláštní, tžký smutek pimísen
veršm. Zdá se, že básník píliš široce zamyslil se v minulost a za-

toužil po ní
: ,,Oh, byly doby, doby opojení, kdy jitenka, jež te tebe

líbá, záila na moje krásné jaro, kdy pýcha, radost i extase jako isté

víno z bohaté vasy pekypovala nad mými sedmnácti lety . .
." Zdá
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se mu, že nyni je už dopit pohár a cíl dosažen. A odtud ten smutek.
Však brzy se vzpružuje a básní nádhernou allegorii o zvonu, vno-
vanou Ludvíku B . . . A opt jinde zasedá na tžké keslo vzníce-

ného Evangelisty, aby snil onu nádhernou kontemplaci, která je nade-

psána Xabehumoe. Zde pracuje už plným proudem jeho kardi-

nální básnická pom.cka : kontrast i pádná antithese, zejména v tch
íslech, kde míní docíliti strhujícího dojmu svojí rozhýenou verbál-

ností. Platí to zejména o politických stránkách sbírky, jimiž je prvá
ást knihy vyplnna.

Poetické sbírky „V n i t n í hlas y" i .,Z á e a stín y" které

následovaly po dramat ,,R u y B las" a po kterých se od r. 1840.

básník na celých 13 rok odmlel, jsou podobných inspirací. I v nich

se jeví býti básník prorokem i apoštolem zárove, oddávaje se nicmén
zcela po lidsku rozkoši dne a sladkému požitku básníka. Mnohdy
vzletí jeho pi-eplnná duše až daleko kamsi v budoucí svty a vrátí

se rozbo.lestnna vnmy skutenosti. Ale hned zase schýlí svá kídla
nad sladkou tní íky, dotknuta vánkem léta a zaujata klidem pod-

veerním. Široko rozdmuté abstrakce citové stídají se s tichými

pastelly krajin, mnohdy prost nanesenými stízlivou barvou reality,

jindy provanutými. pohanským písvitem mythologie. Mimo to v dru-

hé sbírce i nálady jeho ,,Ód" nacházíme, kusy zabarvení ,,Oriental",

rozkošné vzpomínky na starý dm FeuíUantin a jeho ztracené parky,

o nichž byla e výše. Ve „Vnitních hlasech"' uchvátí nás grandiosní

symbolistický obraz Kráva, kde m.yšienková mohutnost básníkova tím

více vyniká, ím astji bývá dušena verbalismem. Zem nežije ve

filosofii básníkov — ona dává žíti. Jest mater alma, k-terou

slaví antický kult. Celý svt se vsí na její vemena jako zástup dtí

dychtiv ssajících pod bichem krávy. Však zem k svtu i mluví:

povznáší a velkým iní i srdce, která jí rozumjí.

Toto podivuhodné íslo zárove s básní Oceano nox
v ,.Záích a stínech" jsou jádry sbírek budoucích, zejména

„Contem.plací" a ,,Legend vk", kde Zem., More, Ether a Vesmír
vbec se stanou pozadím filosofických pedstav básníkových. A v ne-

jednom smru i knihy .,Trest".

,,Ruy Blas — to lid, národ . .
/' ekl sám Hugo v pedmluv

k tomuto dramatu. A Ruy Blas je lokajem . . . lovkem, velmi nízko

postaveným spoleensky pi veškeré svojí duchaplnosti a širém roz-

hledu. Postava nakreslená více antitheticky dovedn, snad i divadeln
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psobiv, než pirozen a pravdiv. Jinak je to ponkud obmnný
typ Hernaniho, který byl banditou a rovnž vebni zajímavým a sym-

pathickým lovkem. Ruy Blas je použit za nástroj pomsty proti špa-

nlské královn, která odmítla lásku velmože a nyní se miliskuje

s pestrojeným lokajem. Poznání fakta má býti krisí dramatu — jak

vidno postaveného s nepíliš pronikavým pochopením života — tak

jako v ohledu mravním má býti zadostuinním zmínné urážky.

Neleží tedy force díla v ..trámoví a krovu" jak by skuten mlo být.

ale v ad nanejvýš rozkošných scén. vzácných dialog, k nimž na

prvé místo se tlaí ony mezi Ruy Blasem a královnou. A páté jednání,

]<ulminaní bod dramatu, je apotheosou vznešenosti a bolu: záš i láska

vyrovnávají se tu smírem smrti zpsobem tak dojemn vzrušeným,

že úžasem trneme. Snad v žádném jiném dramat nepodailo se

Hugovi rozlíti tolik emoní síly jako práv zde. Tu hlavn cítíme

vzet pininy pronikavých úspch rom.antického divadla : l>ezpro-

stední úin silného slova a scény na cit i srdce poslucha.

Drama ,,B u r g r av o v é", které dáváno bylo v beznu 1843

v Théátre Franqais, je dramatickou epopejí. Široké scény zachyceny

jsou tu z nmeckého stedovku, pipiaté ke dvma kolosálním po-

stavám starého burgrava Joba a císae Barbarossy. Zde není dje:

v hlubokou minulost zasahující vypravování mají ho nahraditi. Není

lu ani scén v pravém smyslu slova dramatických — jediné, o tu šlo

Hugovi, bylo nco podobného, o se pokusil o nkolik desítiletí pozdji

Zola ve svém románovém cyklu Rougon-Macquart : o probíhající

degeneraci kmenovou, ne snad pouze v rozloze jedirxé rodinv. však

celé národní vtve. Boj Fáta proti Prozetelnosti je filosofickým pod-

kladem díla, které je píliš temné, ne široce založené, ale do široka

se rozbíhající, píliš symbolistní a jako vtšina básníkových divadel

nemálo hluché psychologicky. Drama propadlo ped obecenstvem,

které vyžadovalo dramatické vervy a ráz na ráz bijících obmn. Po-

rážka byla tak pronikavá, že prý se zaeki tehdy Hugo pro divadlo

více psát . . .

Ješt ped „Burgravy" vydán byl cestopisný obraz .,R ý n",

vlastn trilogicky založené dílo, jehož první ást nesena je smrem
skutené deskripce krajinné, plné ohn, života, pravdy a vroucnosti,

posílané ve form dopis kterémusi z pátel. Sted knihy vyplnn je

roztomilou legendou Krásný P é c o p i n, kde nalézáme passáže
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velké sytosti slohové a Hugovských zvláštnstek. A tetí díl není nic

jiného, než filosoficko-politická causerie o zachování Evropy. Zde se

pipravuje už pda píštím dnm: vidiíme veliký sklon básníkv

k hybným otázkám dne — a akoli nikdy nebyl Hugo chladný k poli-

tice a veejnému mínní, pekvapuje nás tu pravá ohnivost tohoto

interessu.

Ostatn je už básník jednou nohou v proudu politického života.

Zkrušen strašlivým neštstím., které ho potkalo utonutím dcerušky

Leopoldiny, sotva nkolik msíc provdané, i s chotm \'acqueriem

(ve Villequieru na Sein), oddal se zápasm veejnosti, aby ohlušil

bolest. R. 1845. jmenován byl francouzským pairem a za této píleži-

tosti vyslovil nkolik eí, jichž obsah se vtšinou odnášel k Polsku

a k Vatikánu (papež Pius TX.). Když revolucí r. 1848. nabyly vci

jiného rázu, postavil se ješt píkeji k republikánské levici a v listu.

který založil s nkolika stejn smýšlejícími literáty (,,Evnement"),

podporoval myšlenky bonapartistické velmi houževnat. R. 1849. jme-

nován byl lenem Shromáždní v hodnosti representanta Paíže a tu

stále hlasoval ješt s pravicí. Xáhle však — a to byl jeden z nejne-

vysvtlitelnjších pevrat politických — pešel k levici republikánské,

jak praví, dohnán soucitem k tm. kteí trpli, a od této chvíle zstal

krajn liberálním a dobojoval až do konce boj. kten.'- ho stál mnoho

krve a mnoho odíkání. ..Jsem z tch, kteí doufají, že možno potlait

bídu," napsal tenkrát. Od této chvíle obrátil veškeren svj zetel

k problému sociálním.u. Jeho innost zvýšila se horen. Mluvil pro

otázku svobody vyuovací proti revisi Konstituce. Pozvedl hlasu proti

trestm deportace i proti trestu smrti. Jeho star.ší brožur}' ,.P o-

slední den odsouzeného'' a ..C 1 a u d e G u e u x'' nevyrovnají

se v ohledu horoucnosti tuto proneseným eem. S neobyejnou srd-

natostí postavil se na odpor zámrm Bonapartovým, v nichž objevil

pojednou snahy a cíle krajn protidemokratické! Již 2. prosince, zdá

se. vdl o blízkosti svého vypovzení. Nicmén súastoval se s tím

vtším zápalem veejných schzí, i na barrikádách se objevoval a pod-

ncoval lid. Teprve v polovici prosince opustil Paíž a odebral se

s rodinou do P>russelu, kde napsal famosní svoji brožuru ,,H i s t o r i e

zlo in u" a pamflet „Napoleon ^I a 1 i k ý'', z nichž první

mohla se objeviti tiskem teprve po 2^ letech. Tu zíme sálati váše

nezkrotnou, ízenou plamenným stylem a nejbezprostednjšími vý-

razv hnvu i vzteku. Však nezstal dlouho v Brusselu — : okolnosti
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pinutily ho odebrati se na ostrov Jersey, odkudž brzy se peplavil

do hlavního msta Hauteville-Housse na Guemeseyi. Hornatá pda

tchto anglo-normandských ostrvk hostila jej i s rodinou až do

r 1870.
(Dokonení.)

Z MÁRODNOSTNÍCH BO)Ú NA POZNASKU.
rta historická. Napsal Dr. R. MARŠAN.

(Pokraování.)

Obžalovaní poítali na to, že velící generál z Colomb uspoádá

17. února ples, k nmuž, jak doufali, pozve i velitele posádky. Po-

sádka bez vdc mla býti pak náhle pepadena a ve zmatku muž-

stvo pobito, což bylo tím snáze dosažitelno, jelikož spildenci mli se

^mi poddstojníky umluveno, že mají otevíti v ustanovenou hodinu

pevnostní bránu. Jakmile se dozvdl generál Steinácker o tomto zá-

mru, jel okamžit do pevnosti, kázal za sebou uzavíti bránu a pro-

nesl k posádce povzbuzující jadrnou e. Spiklí tyi poddstojníci

byli na jeho povel ihned jati a uvznni. Povraždní milo se vztaho-

vati pedem jen na dstojníky posádky, kdežto mužstvo mlo býti

otráveno. K úeli tomu vnikli prý dva kuchai pestrojení za dlo-

stelce do kuchyn posádky, tam byli však už oekáváni a pi svém

vstupu zajati. Pi prohlídce b}la prý u nich nalezena vtší dáVka

utrýchu. Vyjma již uvedených byl zajat také hrab Mycielski v Kop-

l)oloppollu a proslýchalo se též o chystaném zatení hrabte Severina

ATielszynského. Týž však. by ušel zatloiutí prostelil si nohu a podal

brzy na to vstoupivšiímu úedníku vysvdení krajského fysika, že

ranný nesmí se vbec vzdáliti s lžka, jelikož by jakákoliv doprava

po voze nebo pod. m.ohla míti zhoubný vliv na jeho život. Nezby.lo

tudíž nic než obmeziti se na písné stežení nemocného na zámku

Miloslawi. U bratra uvedeného hrabte, Matyáše Mielszynského pro-

vedena 17. února domovní prohlídka, ale nemohlo se najíti nic, co

by jej usvdovalo ze souinnosti pi spiknutí. Ponechán tudíž pro-

zatím na svobod.

Ku hrabti Poninskému, jenž byl ubytován v Hotelu de Ba-

vire, odebral se sám policejní president Minutoli s vtším potem
policejních úedník. Naleznuv však téhož — nemocného na lžku
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a dovdv se i pravý stav vcí od pítomných lékav, kázal za-

staviti veškeré ízení v záležitosti této.

Podobným zpsobem uvádla žaloba i zatení ostatních a pak

dlouze a široko vykládala zloiny každému jednotlivému obvinnému
za vinu kladené.

Jen tení žaloby v obou eech, nmecké a polské zabralo n-
kolik dní.

Pelíení odbývalo se ped kriminálniím senátem, nikoliv ped
porotou.

„Celá Evropa dívala se na nešastné, dílem k nejvznešenjším

rodinám náležející Poláky, kteí nyní dle písné litery zákona mli do-

jíti svého odsouzení", praví souasná zpráva.

Ovšem sensace, kterou si veejnost slibovala, nedostavila se

plnou mrou, nebo místo hrzných svtoborných revoluních plán

a dsných zámr vyplývala vtšinou z výpovdí žalovaných jenom

nenávist k Prusku a všeobecná snaha zhostiti se nenávidného jama,

aniž by si byl kdo vdom uritých zámr. Vtšina dokonce popírala

úmysly jim za vinu kladené a nmecké listy shledávaly v tom, byvše

siln sklamány, zbablost a popírání skuteností jasn dokázaných..

Ale nelze zapomenouti, že ze zatených veliká vtšina náležela k ve-

liinám minorum gentium, kteí do vlastních zámr revoluních ani

zasvceni nebyli, že celou osnovu povstání, jakou ^lieroslawski vy-

pracoval, znal jen on a nkolik nejzasvcenjších dvrník. — A-
koliv tudíž se stanoviska processního vina žalovaných stávala se

z valné ásti siln problematickou, ztráceli za to mnoho veejných

sympatií.

Jediný, který dovedl si píze veejnosti nezmenšen udržeti a

dokonce ješt vyšší mrou získati, byl hlavní strjce celého spiknutí,

INIieroslawski.e jeho, pronesená dne 4. srpna 1847, zpsobila na veejnosti

v níž process tento následkem nových svobod konán, neobyejný do-

jem a stala se slavnou i daleko za hranicemi nmeckými, jsouc veskrz

nazj-vána otevenou, svobodnou, veskrze výtenou.

Mieroslawski piznal tam zcela veejn iny a úmysly mu za

vinu kladené, netajil se svou horoucí záští k utlaovatelm národa

polského a odporem svým k celému systému pruskému.

Jelikož e tato podává lépe než kterýkoliv jiný dokument obraz

celého líení a atmosféry, v níž odbýváno, nebude na škodu, uvede-

me-li aspo tresL' její, z níž tená \ycítí lépe než z dlouhých theore-
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tických úvah náladu a city ovládající veejné mínní i úastníky pa-

mátného dramatu.

,Je-li jinak správno", pravil Mieroslavski na poátku ei své,

uvaliti zodpovdnost za události r. 1846 na emigraci demo-
kratickou, teba pece stanoviti, v jakém rozsahu a za jakým

úelem spolení naše tíží této zodpovdnosti nésti chtlo, jinými

slovy : Teba poznati, jaké byly skutené úmysly a

rozumtié vyhlídky výkonného výboru, nesoucího jméno „Centra-

lisace", když uznal za nutno vydati provolání vlastenc k zou-

falému boji proti útisku. (Jsem pesvden, že pouze úspch
v politice všechno vysvtluje a ospravedluje a svdectví muže

bez bázn i bez nadje, pánové, bude snad i u nejzavilejších ne-

pátel našich míti njakou váhu.)

Polský spolek demokratický stanovil si ped patnácti lety

3 úely, jež pes tisíceronásobné pekážky sledoval se sebeza-

pením a vytrvalostí, jež katastrofou loskou tím skvleji se

projevila a sice: Propagandu, spiknutí a vzpouru
s tím úmyslem, aby polská vlast opt k životu byla vzkíšena,

spojena a obnovena.

K prvnímu úeli pracovalo se politickými, sociálními a vo-

jensk3'^mi pokyny, jež šíila demokratická emigrace v zemi tiskem

i vyslanci ; druhý úel smoval ku spolení revoluních živl

3 polských území pod jedinou zásadou, jedinou zodpovdností

a jedinou iniciativou. Tetím úelem pak byly poslední pípravy

ku vzbouení, jež centralisace musila za každou cenu uspíšiti,

aby spiknutí uvarováno bylo rozkladu.

Dovolte, pánové, bych vám podal zbžný pehled tchto tí

oddíl revoluní horeky, z níž vyplývá tento dsledek: i. Že

revoluní propaganda naše neobsahovala nic niícího, rozklad-

ného, nezákonného, že naopak bez ustání hledla podrobiti všech-

ny individuální nevázané síly, všechny vášn panství všeobecné,

jediné nutnosti, jediné vášn: blahu národa. 2. Že zodpovdnost

pi vztazích revoluních mezi zemí mateskou a emigrací spadá

úpln na posléze zmínnou, kdežto úkol zem ml poíti teprve

tím okamžikem, kdy vzpoura by vypukla. 3. Že by vzpoura tato

z rzných ohled, nynjšímu stavu vci odpovídajících, politi-

ckých i strategických mla se varovati každé vážné srážky s mocí

pruskou a obrátiti rozhodné úsilí své proti nadvlád ruské.
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Co se první z uvedených otázek týe, byla propaganda polské
revoluce tak otevená a jasná, že ani pomluvy nejzarytjších ne-

pátel ani krev, již hledli ji udusiti, nebyly s to vylíiti ji v oích
lidstva jako výplod bezmocné anarchie.

Všichni nepátelé naši užili našeho neštstí k tomu, by z h a-

n obili naše zámry a pevrátili je v pravý opak. Je nej-

smutnjším osudem pemoženého, že platí útraty porážky i útraty
vítzství.

Nkteí snažili se pomluvami tmito odciziti nám ony
vrstvy polského lidu, jež ztrnulý a zmateny jsouce dlou-

hou rznotvárnou porobou, ranny jsou slepotou a nmotou.
Aby nám píze a dvra stav tchto byla odata, byli jsme lí-

eni jako nenapravitelná aristokracie, užívající pláštíku cizího

liberalismu pouze ku lstivému dosažení libovolných nadpráví

ztracených zneužitím.

A lid tento, jehož osvobození, povznesení a tnravní obrozeni

bylo jediným románem našeho mládí, pozdvihl proti nám svj
Kainv kyj a nevdl, ubohý, co iní !^)

Jiní zase kladli nám za vinu bh sám ví jaký hanebný plán

válený, v nmž ml jed, dýka, povraždní žen a Žid zastupovati

uvdomní mass a udatnost, vinili nás, že chceme, zapomínajíce

úpln zkušeností nabytých ze všech provedených revolucí, uvr-

hnouti Polsku ve zmatky bezúelné a nekonené, v nichž by

chátra ze tmy skoro tisícileté povolána byla náhle k panství krá-

deže, \Taždy a žháství.

A tuto nepirozenou smsici panstvíchtivosti a paliství, jež

se nám za vinu kladla, povýšili utrhai naši na státovdeckou

a sociální theorii, aby si tím u duch povrchních zjednali jakous

vážnost. Dali jí prozatím, nežli dojde zejmé definice, jméno:

kommunismus a nebylo vskutku nic více zapotebí, aby

proti ní vzbudili nevdomé pedsudky všech lhostejných. Obža-

loba tato zastupuje v našem pronásledování zcela úlohu obžalob

z ernoknžnictví a arodj ství v pronásledováních stedovkých.

Tento „kommunismus", který nikdo nevidl a jenž je pec

v ústech každého, stal se obligátním zloinem toho, jemuž se

žádný jiný zloin za vinu klásti nemže. Mýlíte se pi tom práv

i> Mínéno zde vzbouení selského lidu v Halii, jenž r. 1846. leny pro-

pagandy ku povstání jej vyzývající ubíjel. Byli to ovšem hlavn Rusíni, mstící

se na svých polských pánech, statkáích.
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tak málo, jako soudci templá, panny Orleánské, maršálka

Ancre. Skutená reforma neb revoluce zve se u vás státním

hospodástvím, zákonodárstvím, správou — reforma vyjádená

slovy, páními, obrazy — kommunismem. Dostalo-li se toto po-

divné slovo, mající pro každého z nás jiný smysl, až i do ob-

žalobního spisu, jako na p. do našeho, smíme se aspo ptáti,

co se tím na nás chce, když už ne, co to znamená. Je vbec
teba, bych se zmínil o všech tch nesmyslných brožurách, jež

sloužily pípravnému vyšetování za základ, vdce a rádce?

Není-li význam ,,kommunismus" pouhou záminkou sfingy,

hlídající hrob Polsky, znaí asi spolené užívání všeho majetku.

Ale, pánové, víte zajisté velmi dobe, že my nemáme ani státu,

ani národa ní spolenosti, že jste nám to vše vzali! Chcete-li nám vy-

ítati spolené vlastnictví pokejte alespo až neho dobudeme zpt,

co by nám spolen patilo ! . . .

Ano piznávám, že jsme se snažili o odstranní osobních mínní,

provinciálních svobod a všelikých nepraktických sn, bychom všechny

jednotlivé vle spojili v jedinou neodolatelnou, bychom z rozdrobe-

ných ástí, jež omyly otc našich zanechaly nám co vlast, utvoili

úplnou spolenost a celý stát. Vidíte, však, že jen písnou shodou všech

vyznání, názoru a zájm byly by rzné moci tyto nabyly obanského

práva v osvobozeném stát. Kde tedy zíte v našem revoluním pro-

grammu anarchii, demagogii neb pevrat spoleenský?

V tomto duchu psobila polská demokracie. Jest všeobecn známo,

že pramenem celé politické i sociální propagandy
byla emigrace. Ta jediná jest zodpovdnou za následky. Zem
j e s t p o u z e o d i e s k c ni její innosti. Chcete pánové, vzná-

šeti obžalobu na zrcadlo, že odráží paprsky na n vržené?

Emigrace jediná svým neodvislým postavením byia schopna re-

voluní theorie nejen vypracovati a šíiti, ale i v praxi uvésti. Revo-

luní živly v národ odpoívají klidn, bez spojení, cítíce sice totéž

a Úpice pod tlakem bdlého panšti násilí, ale nemohou nieho pod-

niknouti bez sprostedkování emigrace.

Je tu sice celý národ, po pomst toužící pod jamem a otázky

kladoucí osudu, jsou zde horoucí pání a neurité pokusy po vzkí-

šení veejného života — abstraktní to spiknutí nadjí a žalob, jež

vydechují zmrzaené ásti vlasti, ale to vše není materiálem
pro proces s, nýbrž pouze pro pronásledování. Od-
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myslíte-li si úast propagandy, kde naleznete látku k obžalob? Jaký
jest rozdíl mezi vlastenci zatenými a ostatními?

Pro je práv 250 žalovaných a ne 2500 nebo dokonce 25.000?

Xe, nebylo mezi pruskými Poláky spiloiutí ve smyslu zákona

trestního, teba sebe písnjšího. To, co obžaloba z neznalosti našeho

života a mravu zve spiknutím, jest jen stálý, nutný p r o t i 1 1 a k ; ten

však vymyká se jak pirozenou povahou svou tak i rozsahem všeli-

kému vyšetování a trestu zákonnému. To jest sice djepis, politické

drama, sociální román — zkrátka vše. jenom ne pedmt politického

procesu.

(Dokonení.)

"k ir %

ROZHLEDY.
PEHLED NÁRODOHOSPODÁSKÝ A SOCIÁLNÍ.

FINANNÍ OBZOR

Sociální politika bohatství.

O vlivu bohatství na život sociální lze pedevším ovšem mluviti

tam, kde bohatství tato jasn vynikajíce na výši obecenstvu patrnou,

všeobecn mohou býti sledována. U nás málo vystupují nad proste
nost, a ovšem názor, který vzniká z bžného úsloví o ,,špatných

asech", že by bylo nyní více nežli dív nesnadno se státi bohatým,

správným není. Snadno je zjištno, že absolutn je více lidí boha-

tých, že také relativn v pomru k potu obyvatelstva je více boha-

tých a že v rukou jednotlivc jsou vtší jmní nežli dív . . ,

U nás ale vliv bohatství se pozorovateli nevnucuje, ponvadž
není složkou všem patrn zejmou, jejíž sílu by bylo lze zmit.
My tšíme se z národní obtavosti, ze závti velkodušných muž,
kteí pamatují na cíle vlastenecké, -— tudíž také ipi této sociální poli-

tice bohatství u nás dochází výrazu naše národní exponovanost —
teprve z poslední vle se domníváme o svých lidech bohatých, jiz

nám zanechají svtlou upomínku nebo pesimistické sklamání, v-
íme verši Aíarcialov : wSint Maecenates, non deerunt Placce, Ala-

rones, — voláme po svých boháích, když ve výstavách zstávají díla

umlcm, nebo když vstupenky do koncertu nejsou rozebrány, máme
své Olivaeum i perutný výraz ,,penžní žok". a naznauje se úkol

naší literatury také v tom, aby rozehála svdomí pro skutky milo-

srdenství.

Ale jen ve vlasti million, kde sociální rozpor mezi bohatstvím
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a chudobou jest nejsilnjší, mžeme sledovati nové proudy sociální

politiky bohatství. Energie vlastní silou se tu domohla úžasných

jmní, a jak jich užívá, vytvouje také moderní mítko pro posudek

bohatství. Hoejších deset tisíc v severní Americe jsou povýšenci

(penz, svého bohatství nabyli vtšinou spekulacemi a zpsobem ne

práv vždy istým. Uznávajíce pak potebu si získati vtší vážnosti

a pedevším se svým bohatstvím asto temného pvodu usmíiti ve-

ejné mínní, zakládají nadace o imponujících sumách. Ovšem velká

jmní vynakládají na ty obti smírné — ale sob pece neuškodí.

A v této situaci když svými iny ped zraky veejnosti pedstupují,

vyhrazuje se o bohatství moderní posudek a pedsudek.

Carne.s^ie známý velkoprmyslník americký, jest povznesen

nad slabosti parvenua. Za nedostatek vzdlání prohlašuje, staví-li kdo

své bohatství na odiv, považuje to za nedostatek dobrého tonu. Pocti-

vost, prostota, spoivost jsou mu cnostnii, které podmiují hospodá-

ský zdar a jsou mravním podkladem vzorného života rodinného.

Když new-yorkskému králi železnic, Vanderbiltovi. vyetl publicista,

že veejnost mu poskytla jeho ohromného bohatství a že tudíž jest

jí díkem zavázán, odvtil onen cynicky: ,.The public be damned".

Jiní bursovní nabobové, jako starší Gould a Russel Sage, nezaže-

Imávali sice jako Vanderbilt obecenstvo do pekel, avšak skutkem

provádjíce názor ten, hromadili své 1x>hatství nejbrutálnjší l)ez-

ohledností, stavíce paláce svého finannílio blahobytu na troskách sta

zniených existencí, aniž veejnost usmíili na druhé stran velko-

lepými obtmi. Ke cti amerických millioná budiž eeno, že muži
tohoto rázu jsou vj-jimkou. Pevahu iní Astorové, Cooperové, Til-

denové a Stamfordové, z nadb^1:ku statk sob uštdených se dlící

s veejností o velkodušný poplatek. Camegie byl však prvým maji-

telem million, který sám vyslovil, že jest povinností bohatých se

vyrovnati s veejností, nebo velký majetek uvaluje také velkou zod-

povdnost, a bohatství zcela ve smyslu evangelia jest toliko hivnou,
která jest lovku svena, by jí zpsobem nejlepším a nejšlechet-

njším hospodail ve prospch spoluoban.
Velkého jmní dle názoru Carnegiova lze použíti trojím zp-

sobem: založením rodiny, které je ponecháme, ddictvím, zanechá-
ním jeho úelm povšechn užiteným a používáním ho ve prospch
veejnosti ješt za života majitelova. Zpsob prvý millionáskému
ethikovi vbec není pimeným. Po jeho mínní náleží otci rodiny,
aby se postaral o dostatené zaopatení své choti a dcer a synm
aby pispl skromným ddicvím. Nebo bohatství zddné jest a-
stji kletbou nežli požehnáním. — Na píkladech tak astých zíme
kolem sebe pravdu nmeckého písloví, že pytel s penzi málokdy
déle nežli pt pokolení leží ped týmž domem. Otec získává, syn
rozmnožuje, vnuk jest boháem, jeho syn v bohatství zrozený již ne-
pomýšlí na to, aby šetil a jeho vnuk již jenom vyhazuje. — Tako-
výto návrat majetku do rukou tch,, z nichž pvodn vvšel. mže



Sociální politika a bohatství. 513

býti sice považován za vyrovnávající sociální spravedlnost, le ne-

povznáší smýšlení davu a neosvdilje vdomí o povinnostech bohá.
Odkazem ku dobroinným úelm se majetek bohatého tepn^é po

jeho smrti stává dobrodiním lidstva. Tento zpsob užívání bohatství

však vzbuzuje podezení, jakoby majitel jmní teprve potom dopál
jeho požitku ostatním, když již není s to, aby se z nho tšil. Myslí

se pak, že lidé, kteí tímto zpsobem vnují velké sumy, nieho by

nezanechali, kdyby své peníze mohli vzíti s sebou. A dál jest

i nebezpeí, že odkazy nebudou provedeny ve smyslu zstavitelov.

Vzhledem k tmto okolnostem Carnegie považuje za nejvhodnjší,

aby bohatý již za svého života používal svých statk ve prospch

svých spoluoban. O úelu rozhodují as, okolnosti, jakož i indivi-

dualita majitele jmní. Ježto pak jest ideálem sociální reformy, aby

potební spolupsobili o zlepšení svého stavu sami, myslí Carnegie,

že nutno, by pedevším byl obrácen zetel k onm zpsobm pod-

pory, které toho, kdo ji pijal, iní schopným, aby se sám udržel,

které sílí jeho touhu po samostatnosti a které v nm budí ctižádost,

aby se súastnil všech snah ku zlepšení svého stavu. V tomto po-

stupu myšlének vnoval Carne,s^ie, svoji podporu zejména ústavm
vzdlávacím ....

Snad ve stejném postupu myšlének daroval vlastní zakladatel

a nejvtší podílník Standard C^il Co. a jejího petrolejového monopolu

John D. Rockefeller v Chicas^u tamnjší universit dalších 8 million

korun, dopluje tak sumu tomuto ústavu udlenou na 50 mil. Je to

nejbohatší suma, která dosaváde byla vnována dobroinnému úelu
— vysoké škole. Ale práv na vysoká uilišt jest se zálibou pama-

továno od hoejších deseti tisíc Spojených Stát. Tak ped nedávném
paní Stanfordová na pam svého zesnulého syna zaídila ..Leland

Stanford Junor Universitát" v San Francisku a mnoha milliony ji

vybavila co nejvelkodušnji.

Imponují ovšem i královské tyto dary i jejich úel, a tak i n-
mecký profesor národního hospodáství mže velebiti obtavost ame-

rickvch millioná jako obdivu a následování hodnou. Jest prý stavem

ideálním, je-li tímto zpsobem uleveno státu nebo obcím.

Tato akademická úvaha dobrého profesora v Nmecku, kde není

onoho ideálního stavu, protože jednak nemají tam millioná tak

velikvch a millionái chudší tam nemají tak obdivu a následování-

hodné obtavosti, vzbudila retorsi v Americe kde poznali tv vci a ne-

schvalují ten cíl. iežto prý není ani ideálním ani žádoucím. Jest si

vážiti toho. jestliže nadacemi jednotlivá odvtví \^'sokého školství

mohoii býti zdokonalena neb bohatji vvvinuta. Všeobecn se však

dokazuje, že udržování školství zejména ale školství vysokého má se

díti nákladem státním, aby správa jich zstala v rukou úedních.

Nikterak ale nemá býti vydáno vlivu dárc, kteí ho ihned využiií,

iakmile nn uilištích onch nejsou hlásánv názorv iím milé nebo iim

prospívající. A takovvch zkušeností v .\merice zažili již nkolikrát.

33
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Tak pani Stanfordová, která v San Francisku založila universitu

na pam svého sy]ia, zpsobila, aby odstoupil 'profesor národniho ho-

spodástvi „jej i" university, ježto neprozeteln zavrhoval práci kuli,

— jichž otrocké innosti užívala bohatá patronka vysoké vdy v San

Francisku na svých pozemoich, — a za druhé stejn neopatrn do-

poruoval, aby obec pejala mstské dráhy, — a pece pani Stan-

fordová jsouc nejvtší akcionákou tohoto podniku, vystupuje jako

rozená protivnice takového projektu. Tak také bylo zastaviti ped-
nášky jednomu profesoru v Chica^^u, který dovozoval osudná nebez-

peí trust. Stanovisko takové zdálo se Rockefellerovi, udržovateli

university a nejvyšší hlav petrolejového trustu, nejvíce bezohled-

ného, tak povážlivým, že se proti nmu opel vším svým vlivem.

Tudíž stal se všeobecným pedsudek, že na onch vysokých školách

se nemže daiti vdám, ježto nad profesory a jich pednáškami
jako Damoklv me se vznáší osobní názor a osobní prospch zakla-

datele a patrona, který neváhá ani okamžik využíti své moci, jakmile

by ústav z jeho milosti stvoený se stal semeništm názor, které

by se mu nelíbily. Ovšem svoboda uení jest úplná, jen to, co by

se millionám nelíbilo se nesmí pednášet. Nejvíce býlí roste v tuné
pd. Tak se sdluje z Ameriky.

Pannou Orleánskou oné umravovací reakce je slena Scud-

derova, profesorka na dívím c^ymnasiu ve W^ellesley ve státu Mas-
sachusetts. Jest slušno vyuovacím ústavm, ptá se dáma ona. aby

pijímaly dary lidí bohatých, nebylo-li bohatství toho získáno zp-
sobem práv zcela istým, i je-li poskvrnno bohatství oiio?! Xa
otázku tuto praví slena Scudderova rozhodn, ne ! Jednou rukou, —
dovozuje, — bohái poskvrnného bohatství ubíjejí svoji obchodní

soutž, rukou druhou rozdílejí ást svého píhšného bohatství uni-

versitám, kostelm, nemocnicím, získávajíce si za to vdk a uznání.

Proti tomu se obrací slena Scudderova. míníc, že probouzející se

touha lidu po umravnní nemže býti ukojena nebo musí býti se-

slabena, když ústavv takové pijímají peníze, které se staly pode-
zelými. Tím se podlamuje dvra pedevším k dotyným ústavm
vyuovacím a podporuje domnnka, že v dotyných školách se ped-
nášejí pouze takové hospodásko-politické theorie, které se zamlou-
vají bohat3Tn ipíznivcm.

Slena Scudderova žádá na vyuovacích ústavech, aby píšt
odmítaly dary z rukou poskvrnného bohatství.

Nám je svrchovan zajímavou tato reakce vzdlání proti milli-

onm a ideálnost v praktické zemi, která zavrhuje umravnní
z penz nespravedlivých. Tedy úel neposvcuje prostedk. Znajíce
ale svobodu uení evropskou, nevidíme lepšího stavu v tom, co se

lepším stavem býti zdá. I^ilišt v rukou úedních ! Zda státy a úady
jsou vždycky nestranný?! Vlivy politické pi správ vysokého škol-

ství jsou vždycky patrný. Zde politiky vládní, tam politiky bohatství.

V odporu vzdlání proti ing-erenci bohá na ústavy vyuovací, která
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pece liyne ve druhém, tetím kolenu zakladatelov nebo po jeho

úmrtí, se stává již jen nepimou. —- vidíme všeobecný sociální zjev.

nevraživost proti kapitálu, od nhož neemancipuje ani vzdlanost,

jestliže hrubá moc penžního parvenua se vtírá také do její sfér.

V zemi obrovskj-ch million jest ovšem i tento antagonismus vtší,

u nás mén vvniká nad prostednost, ježto i naše bohatství jsou pro-

stední, není jich tolik a nejsou tak nápadná. Rozdíl mezi svtlem

a stínem není tak píkrý-. Ale též u nás známe ty nálady.

r^.íá-li bohá domy, které pronajímá, je každý nájemník jeho

nepítelem, nebo nejsa zpravidla zámožný, považuje inži za da,
kterou chudoba odvádí bohatství. Starosti, s nimiž maloživnostnik

a nkdy i muž lépe situovaný shání nájem.né, b}" je splatil poádn
a v as, se mní v nepátelství proti tomu, komu pesn musí od-

vádti inži onu jako vasal tribut svémti suverénu. Ukládá-li bohá
své tisíce nebo statisíce v cenných papírech, oliclivauje bursu,

když akcie stoupají, a derutuje místo, prodává-li je. Jestliže v továrn
investoval své prostedky, je tyranem dlník, kteí jsou nespo-

kojeni, když obchod se daí. a kapitál nese vyšší úroky, — prohešuje

se však proti povinnostem majetku, jestliže v dobách zlých se ohlíží

yjo levnjších dlnících a poet dlníkíív omezí. A jaká bída, koupil-li

si majitel jmní dolv I Jeho jméno jest proklínáno, sympatie celého

svta se odvracejí k jeho dlníkm, a majitel erných diamant, dol
železných, petrolejových pramen jest bte noire. která z potu dl-
nicíva kondensuje zisk . . . Stanislaz' Netuka.

*

Pehled sociáln-politický.

Subvence mezinárodnímu pracovnímu úadu v Basileji. Osnova
zákona o budovách s bytv dlnickými. Hnutí dlnické v Rakousku
1901. Centralisace nemocenského pojišování, nucené pojišování

úrazové podnik hospodáskýxh ve Francii. Francouzský code du

travail. Kom.unální da chudinská.

Z referátu našich známa jest instituce mezinárodního pracov-

ního úadu v Basileji. ^^ rozpotovém výboru snmovny poslanecké

poskytnuta bvla rakouské vlád píležitost, jaké zaujme postavení

v píin vládního píspvku k ústavu tomuto. Dne 13. listopadu

19c I uinil totiž posl. Barnreither návrh, aby miezinárodnímu pra-

covnímu úadu v Basileji ze statistických úvr poskytnut byl roní
odvolatelný obnos. Xávrh podporován posl. Pemerstorfem. Csty
ministra obchodu prohlásila vláda. ..že ím snaživji pracuje se na
vybudování sociálního zákonodárství, tím žádoucnjší byl bv mezi-
národní pokrok na poli tomto již k vli mezinárodní soutži. Hmotný
výsledek dá ;^e však s bezpeností oekávati pece jen úadem zíze-
ným za souinnosti všech vlád. Ve prospch této myšlénky zavedena
prý byla se stranv rakouské vládv akce. která posud ukonena ne-
byla, a která smuje ve shod s vládou uherskou ku zízení in-
formaního 1) u r e a u pro ochranu d 1 n i c t v a za tím

33*
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úelem, aby v i)raktických otázkách ochrany dhiické pokraovalo

se v pravidelné shod obon vlád.

Zástupce vlády rakouské dalek prý je toho. aby tomu bránil.

by rozpotov}'^ výbor pijetím návrhu referentova neprojevil své

svmpathie s mezinárodními snahami po ochran dlnické, než ne-

miíže konstatovati, zda vláda bude moci vyhovti zmínnému ná-

vrhu na poskytnutí státní subvence úadu soukromému, teba nkte-

rými vládami Dodporovanému." Dle toho nepipojila by se asi mo-

narchie rakousko-uherská k ad nkterých stát (Švýcary, Francie,

Holand. Itálie a Ano;lie). které píspvky bu poskytly anebo je

pislíbily. \"zhledem iiak k tomu. že již v roce 1890 uinn pokus,

aby zízen byl A^eeiný iiad pracovní a že pokus ten se nezdail, dá

se stží oekávati, že In- pokus vlády rakouské korunován byl

kladným výsledkem, zvlášt uvážíme-li, že v íšském snmu nme-
ckém dne 30. ledna 1902 rozpedla se rovnž debata o podporování

soukromého ústaA-u Basilej ského a vládní zástupce v píin té

subvenci pislíbil, kdežto návrh se strany socialn-demokratické na

zavedení státního mezinárodního úadu pracovního byl zamítnut

a u nás v podobných vcech vždycky hledí se na píklad a vzor

našeho souseda.

Pi kapitole ,,Z i v n o s t e n s k á i n s p e k c e" navrhl rovnž
poslanec Pernerstorfer t. aln' poet dozorích okres byl

rozmnožen, 2. aby zízeni byli speciální živnost, dozorci pro celou

íši (hygienikové a lékai), 3. aby k dozorství povolány byly též

ženy, 4. aby odstranno bvlo paušalování cestovních výloh, 5. aby

vydávaly se obšírné zprávy na míst nynjších skoro již šematických

a 6. aby jmenovánv byly ty firmy, které dozorce udal. jak se to dje
ve zprávách dozorc anglických.

Na míst zákona z roku 1892 o bytech dlnických, jehož deseti-

letá psobnost práv uplynula, pedložila vláda osnovu zákona no-

vého, znan zlepšenou. Vady prvního zákona spoívaly v etných
obmezeních, jež poutána liyla na osvobození od dan; tak pokládal

zákon tento nikoli nájemníky, nýbrž majitele dom za nositele zá-

konných výhod, totiž urité privilegované osoby, jako obce, spolky

blahodárné, podnikatele vzhledem k jich dlníkm a p., tak že vý-
hoda tato pestala, jakmile dm dostal se do vlastnictví osob jiných,

teba v urení dom tch nenastala zmna pražádná. Rovnž nebla-

hým bylo urení maximálního nájemného, jež bylo tak nízko vypo-
teno, že nikdo nechtl riskovati stavbu dom s lacinými a zdra-
vými byty dlnickými.

Nový zákon odstraniti má tyto a jiné vady, ehož dosíci hodlá
trojím zpsobem. Pedn mají býti byty zdravé, t. j. tak zaízeny,
aby obyvatelé jejich chránni byli proti nebezpeím, jež jim hrozí
pobytem v peolnných, tmavých a dusných prostorách a ze spole-
nosti spolubydlících bez rozdílu pohlaví a vku. V druhé ad mají
býti byty laciné, t. j. cena jejich má býti v souhlase s hosoodá-
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ským postavením dotených nájemník. Xa konec má b}ti o to po-

staráno, aby takových zdravých a laciných byt zízen byl poet

pimený socialn-politickým úelm zákona.

Osnova zaruuje 24leté osovobození od dané domovní (tídní

i inžovní) i od 5 pro. dan z výnosu doasné dané prostých budov

budovám s lacinými a zdravými byty dlnickými, a za hotovou inži,

i na srážku se mzdv. i bezplatn na vrub mzdy penechaným. Sta-

noví pojem ,,dlníka" a obmezuje výhodu tu pouze pro osoby s tir-

itou výší mzdy stanovenou dle stavu dlníkova a dle potu len
jeho rodiny, pokud se týe místa pobytu resp. zamstnání. Dále v m
shledáváme pedpisy o tom, jaké byty býti musí, jaké zaízení budov,

zejména po stránce zdravotnické, jakož i s té stránky, aby na p.
v jednom pate jednch schod neužívali více než tyi nájemnici,

zákaz držení podnájemník i noclehá, velikost vzduchového pro-

storu pro jednotlivé osoby a j. v. Zvláštnímu provádcímu naí-

zení vyhrazeny jsou ješt další pedpisy z ohled osobní bezpenosti,

mravnosti i zdravotnictví. Konen stanoví se \^'še inže, jež nemá
býti vyšší nežli o '2—o

"5 pro. než úrok poskytovaný spoitelnami.

Zvláštní zmínky zasluhuje požadavek knihovního vkladu vlastnosti

budov dle zákona tohoto zízených. Osnova obsahuje v píin této:

Piznání výhod má za následek vnování dotených budov k úe-
lm b}t pracovních a úel blahodárných na dobu 50 let a zava-

zuje zbudovatele, jakož i po tuto dobu Icaždého pozdjšího držitele

k povinnosti, dotené budovy udržovati ve stavu úelu zákona pi-

meném a zachovávati pedpisy v tomto zákon obsažené a na zá-

klad jeho vydané. Vnování vloží se pro stát jako reální be-
meno v knize pozemkové. Platnost zákona navržena je na dobu

20 let.

V p í i n hnutí d 1 n i c k é ho a- Rakousku podává jedna-

telská zpráva rakouské komise spolk dlnických
za rok 1901 výsledkv málo píznivé, ježto v roce tomto znamenati

sluší optný úbvtek lenstva pipojených spolk dlnických. Pr-
mrn platilo msín píspvky 96.735 len, kdežto roku pede-

šlého obnášel poet ten 114.106: ztráta iní tudíž 17.371 osobu.

Píjmy komise obnášely 27.391 kor., vydání 35.40 kor. K úhrad
schodku použito ásten fond reservních, ásten použito k tomu

splátek na díve poskytnuté podpory. Do stávkového fondu pijato

11.239 kor., vydáno 12.590 kor., pracováno tudíž rovnž se schod-

kem. Z fondu toho poskytnuta podpora 6000 kor. nmeckým dlní-

km zhotovujícím sklenné lahve, 4356 kor. vydáno na právní

ochranu, tiskopisv. as^itaci a p.. zb^-tek rozdán pi menších stávkách.

A' píin spolk jednotlivých odbor sluší podotknouti, že rzné
zemské spolkv dlník textilních spojily se v jednu jednotu, naproti

tomu jednota dlník sklenáských a keramických rozštpila se ve

spolky ti. Jednota kovodlníkíi, jež zvlášt krisí trpla, pe- to zí-

skala na 2000 lenil oproti roku 1900. Pokus sjednotiti kotláe, ko-
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vae, strojníky a kovotlaitele v jednotu jedinou neml positivního

výsledku. Mezi dlníky devaskými, jakož i krejovskými a obuvni-

ckými jest hnutí k pemn jednolivých organisací v proudu. Vý-

znamnou pro ducha rakouského hnutí dlnického jest místní zpráva

z Kam. Senová : Organisace dlník sklenáských následkem zvý-

šení píspvku z 1200 len ztratila jich 700, z nichž pozdji jen

143 znovu pistoupili.

Nkteré d o 1 n o r a k o u s k é okresní nemocenské po-

kladny nebyly s to, aby udržely svou samostatnost. Patnáct soud-

ních okres, v nichž až posud dlnické pojišování nemocenské ob-

starávalo deset okresních pokladen nemocenských, spojilo se

v jednu ústední nemocenskou pokladnu se sídlem ve 5v. Hypolit
na základ ist centralistickém. Vybírání píspvk pojišovacích

obstarávají obecní pedstavenstva za uritou provisi, kdežto výplata

podpor dje se z ústední správy ve Sv. Hypolit, pouze v místech

s vtším potem len, k vli pohodlí úastník zízeny jsou místní

správy pro výplatu podpor. Píinou této organisace byl nepatrný

poet len a hospodáská nesamostatnost dotených pokladen okres-

ních, z ehož nejlépe poznati lze význam hlavního msta íšského
pro celkový hospodáský obraz Dolních Rakous. Centralisace tato,

která jest první svého druhu za platnosti dlnického pojišování
nemocenského, znaí vlastn krok zpt od tch zásad, které pi vy-

dávání zákona nemocenského v píin organisace pokladen byly
vdími a kde pro pokladny okresní, po pípad pro pokladnu zí-
zenou jen pro okresy, nejvýše sousední, rozhodovaly zvláštní po-
mry, které kratším nebo delším onemocnním pro pojištného po
pípad jeho rodinu byly rozhodnými a které se vztahovaly v první
ad na rychlou pomoc a snadný dozor. Zákon nemoc, v § 12. odst. 2.

pipouští sice zí-ízení jedné spolené pokladny pro nkolik okres,
než nemyslíme práv vzhledem k jeho znní, že by spojení státi se

mohlo v tak rozsáhlých rozmrech, jako se stalo tuto.

Pojišovací výbor francouzské snmovny po-
slanc obíral se nedávno návrhem v píin nuceného pojišo-
vání úrazového i podnik hospodáských. Ministr ob-
chodu Dupuy byv tázán po svém soudu rozhodn se návrhu tomu
opel, ka, že by podobný návrh nebyl podporován žádnou hospodá-
skou organisací, též bv tím vloženo bylo na zemdlství bím píliš
tžké. Z toho vidno, že i jinde jsou v ohledu tom stejné pomry
jako u nás.

Francie bude míti o ieden codex více; ku code civil, code pénal
etc. aditi se bude code du travail, obsahující kodifikaci rz-
ných zákon o práci živnostenské povstalých bhem posledního sto-
letí. Na rozdíl od podobných sbírek cizích má b\^i píští pracovní
zákonník systému specieln sociáln politického. Min. obch. Millerand
svolal v prosinci m. r. mimoparlamentní komisi, jejíž úkolem bude
provedení tohoto plánu. V ní zasedají tyi lenové parlamentu svojí
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socialn-politickoli inností známí, dále dva lenové státní rady, od-

borní piednostové sociálních oddlení v ministerstv obchodu a známí

uitelé práva na universitách, zabývající se specieln se zákonodár-

stvím socialn-politickým.

Stále rostoucí bím chudinské, které zejména od úpravy

domovského práva velkou mrou tíží a tížiti bude msta vtší a místa

prmyslová, nutí zúastnné initele, aby ohlíželi se po prostedcích,

jež by jim bím toto uinily snesitelnjším, tedy v první ad po

prostedcích penžních, jimiž by se výlohy chudinské hradilv. A^e-

deno touto úvahou uinilo zastupitelstvo hlav. msta moravského

1-rna pokus, zavésti zvláštní chudinskou da, která opírajíc se

státní osobní da z píjm záleží ve zvláštní pirážce k této dani

tím zpsobem, že ve 32 stupních stoupá pirážka progresivn až do

2 piroc. píjmu osob k dani povinných. Kdežto však státní osobní

da z píjmu vztahuje se pouze na píjem osob fysických, tížila

by tato da chudinská i píjem osob právních, tedy i podnik}' veej-

nému útování podrobené. Zaadní do toho kterého stupn dje se

na základ sdlení berního úadu, který udati musí jména tch po-

platník, jimž pedepsána jest osobní da z píjmu aspo v ástce

20 K, pokud se týe 13-60 K a provede zaadní toto z\láštní ko-

mise. Cesta instanní vede k zemskému vý'boru. Zaadní dalo by

se s ohledem na pramen pijmu, rodinné a osobní pomry atd., tak

že by na p. pi píjmu až do 3000 K nebyla da chudinská vtší

než 0-30 pro. od 3—6000 K ne vtší než o -60 pro. od 6—12000 K
1 pro, od 12—20.000 K I -50 pro, od 20—50.000 K i 75 pro.

a pi píjmu pes 50.000 K 2 pro Da obnášela by na píklad

v I. stupni 2 K, ve 2. stupni 3 K. v 9. stupni 20 K, ve 20 stupni

300 K, ve 25. stupni 1000 K a ve 32. stupni 10.000 K.

To arci osnova zákona, na níž by se musil usnésti pedem
moravský snm a jenž by poteboval sankce koruny. \'zhledem

ovšem k tomu, že státní správ nemálo na tom záleží, aby osobní

da z píjmu zstala prostou každé pirážky a každého zatížení,

jest osnova zákona, na níž se usneslo zastupitelstvo obce brnnské
povahy ist theoretické, nehledí-li se ani k tomu, že by zejména
pi podnicích veeinému útování podrobených s menším nebo

vtším základním kapitálem ale s vtší nebo menší dividendou

rozdlení bemene chudinského v píin této bylo velmi nerovné,

Ludíž nespravedlivé.

V Praze, dne 1=;. února igo2. Dr. L.

Nesesaditelnost srbských soudc. Mezi pracemi, jimiž zabý-

vala se skupština v zasedání v msících lednu a únoru 1901, jest

bez odporu nejdležitjší zákon onesesaditelnosti soudc.
Poslanci poueni zkušenostmi jednomysln doznali, že neodvislost

soud vi výkonné moci jest první zárukou dolare justiní
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správy a pispíšili si dáti svj souhlas osnov zákona, který
vláda jim pedložila, aby zlepšeno bylo nejisté a odvislé posta-

A-eni srbských soudc.

Ústava z r. 1869., jež práv ustoupila nové ústav ze dní
6. dubna 1901, obmezila se na to, že prohlásila zásadn neodvislost
soud od autority vládní, neustanovivši jinak uritá pravidla,

jimiž by se dostalo této zásad praktické ceny. Prohlásila prosté

zásadu oddlenosti moci soudcovské od moci výkonné. Tímto
lozhodnutím ústavním nemli orgánové správní právo, rozhodo-
vati o pedmtech patících do oboru soudní psobnosti, rovnž
ne právo, udíleti soudm píkazy nebo pokyny v píin roz-

hodování spor. Celý zákon v tomto smyslu sepsaný byl živým
porušením ústavy.

Avšak aby pojištno bylo spravedlivé rozhodováni justice,

nestaí toliko zakázati moci výkonné, vmšovati se pímo do
záležitostí soud, jest naopak nutno, znemožniti moci výkonné,
aby inila nátlak na svdomí soudcovo, jinak eeno, musí se i i

vzíti každý prostedek, psobiti nepímo a podloudnými
cestami na práva soudních orgán. Má-li vláda právo, od-
volati soudce, dáti je na odpoinek a je dle vle pesaditi, má bez
ei vliv na justici. Nebo neustálá báze soudcova, že by zbaven
byl místa, když by v rozsudcích se protivil bu zájmm vlivu-

plných osobností nebo politickým plánm vlády, byla by pro
tuto velice pohodlným prostedkem k zastrašení soudce. Neteba
podotýkati, že v zemi, kde podobný systém vládne, tžišt justice

spoívá na velmi vratkých základech.

Z toho plyne, že mají-li se soudci státi pravými strážci práva
stran, že je nejvýš nutno, zbaviti je veškerého vlivu vládního,

ehož možno dosíci jediné nejúplnjší nesesaditelností. A po-

nvadž tato jest nezbytnou podmínkou dobré správy justiní,

nutno ji uiniti zásadou ústavní, aby moc zákonodárná nevyko-
návala na ni vlivu. Jinak tato moc byla by s to, aby stanovila,

nepicházejíc tím do rozporu s ústavou, že soudci nejsou ne-

sesaditelni, avšak vi vlád jsou v témž pomru jako úedníci
správní ve vlastním slova toho smyslu. Podobné zaízení pi-
vedlo by soudy v podruí moci výkonné, ímž b}^ práva stran

vážn byla ohrožena.

Ústava z roku 1869 tím, že neprovedla zásadu nesesaditel-

ností soudc, ponechala volné pole zákonodárné moci v této

otázce. Jinak eeno tato moc nebyla nikterak povinna utvoiti

soudcm výjimené postavení, zaruující jim neodvislost v plnní
úedních povinností. Rovnž nelze íci, že by zákon ze dne 15.

února 1864, dle kterého jsou soudci sesaditelni jako jiní hodno-

stái a který i po ústav z r. 1869. zstal v platnosti, byl

proti této.
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V roku 1881. za pokrokového ministerstva vydala skupština
nový zákon o soudcích, který jednak jim dal nesesaditelnost, jed-

nak ješt pojistil jich neodvislost založením systému volby pro
jmenováni soudc ve vyšších instancích (dvr appelaní a dvr
kasaní).

Tento zákon na neštstí dlouho netrval. V roce 1894. král

AI i 1 a n porušiv slib, že nevrátí se již do Srbska, vkroil do
Blehradu (9. ledna). Jeho vlivem — nebo Milan, a nebyl krá-

lem, ovládal, jak známo, úpln politickou situaci — skupština od-

stranila nesesaditelnost soudc. Dsledky této slabosti národ-
ního shromáždní záhy se dostavily. Justice stala se v rukách
pramálo úzkostlivých ministr mocnou zbraní proti jich poli-

tickým protivníkm, a bylo zapotebí veškeré energie srbského
soudce — který se tšil v píin této dobré povsti po celé

Evrop — aby odvrátil zasahání vlády do spor civilních.

V msíci ervenci r. 1900. nastala roztržka za píinou satku
mezi králem Alexandrem a jeho otcem a král sprostil se odvislosti,

která poínala ho hrozn tížiti. Pevn si tudíž umínil, uiniti konec
dobrodružstvím politickým, kterými jeho království od návratu

jeho otce bylo zmítáno, a pivésti zemi na cestu vnitního míru a

rozkvtu.

Mezi etnými nejnaléhavjšími reformami b3da reorgani-
s a c e soud. Bylo nezbytn teba, co nejdíve znovu upevniti

zviklanou autoritu soudní. A to mohlo býti docíleno jediné ob-

novením nesesaditelnosti. Zákon ze dne 19. ledna 1901. uznal

skuten zásadu zákona z roku 1881. a justice byla osvobozena

od svého politování hodného ponížení.

V novém zákon jsou ti druhy hlavních ustanovení; jedno

vztahuje se na nesesaditelnost soudc, druhé na zpsob
jich jmenování a tetí se týe plat soudcovských.

Nesesaditelnost záleží v tom, že žádný soudce ne-

mže býti zbaven svého úadu beze svého svolení, krom pí-
padu zákonem ureného. Pípady jsou tyto: a) každý soudce

odsouzený k trestu, jenž má v záptí degradaci civilní, pozbyl

tím zárove svého místa; b) jestliže soudce se proviní tžkýnu
pestupky disciplinárními, mže býti odvolán a toto odvolání

vysloví zvláštní disciplinární soud, skládající se z 9 len:
z prvního presidenta soudu kasaního, ze 4 státních rad (dle

nové ústavy jsou státní radové nesesaditelní) a ze 4 rad soudu

kasaního. c) Soudcové mohou býti sesazeni jen ke své žádosti,

mimo ty pípady, kdy bu vysloužili 40 let, nebo dosáhli uritého

stáí. Toto stáí jest stanoveno: 70 let pro první presidenty soudu

kasaního a soudu appelaního, 65 let pro leny obou soud a

pro první presidenty soud první instance, a konen 60 let pro

soudce tchto posledních soud.
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Jinak nesesaditelnost soudc znamená zvlášt, že žádný

soudce nemže být sesazen beze svého svoleni. Toto pravidlo

iní výjimku stanovenou i. lo. al. 3. nového zákona. Sesazení

mže se u soudce státi dsledkem jako trest disciplinární, uložený

jemu soudem ve složení shora uvedeném.

Má-li nkdo býti jmenová|n soudcem nebo radou, musí

dostáti v.šem hlavním p o d m í n k á m zákonem pedepsaným, bez

kterých nikdo nemže vykonávati úad soudcovský, musí býti

zvolen na místo uprázdnné komitétem skládajícím se ze

7 len, totiž z ministra spravedlnosti, ze dvou státních rad, z prvních

president soud kasaního. a appelaního a ze 2 profesor práv-

nické fakulty.

Hlavní podmínky, které splniti musí každý kandidájt místa

soudcovského nebo rádcovského, vztahují se ku vku kandidáta.

k jeho odbornému vzdlání a ku pedbžné praksi. Nikdo ne-

mže býti soudcem u soudu první stolice, není-li stár aspo 25
let, ani radou u soudu appelaního' nebo kasaního^, nedosáhn;e-li

roku 30. Kandidát musí býti licentiátem práv na fakult ble-
hradské neb na nkteré fakult cizozemské. K tmto dvma pod-

mínkám musí kandidát pipojiti tetí, jež týká se pedbžné
prakse. Délka této závisí na místu, kterého se domáhá, jakož i na

povaze výkon, kterými se kandidát díve zabýval.

Systém v o 1 b y, zaveden}^ zákonem ze dne 19. ledna

190 1 pi jmenování soudc a rad, zajišuje rovnž jich neod-

vislost. Akoli tento prostedek není tak úinným jako> nesesadi-

telnost sama, pece vláda, jíž záleží na tom, aby ochránila soudce

v jich výkonech úedních od škodlivých vliv, nedosáhla by úpln
svého cíle, když by prohlásila sice soudce nesesaditelnými, ne-

užila by však systému volby. r3ojista, kdyby ponecháno bylo

volné pole moci výkonné pi postupu soudc, stala by se tato

moc vážnou pekážkou dobré soudní správy. Nebo nejen snaha,

udržeti si místo, mže zviklati soudce v plnní jeho povinností

a zpsobiti po pípad, aby na n zapomnl, ale i pání —
mže — ostatn velmi pirozené — postupovati v kariée a dosíci

nejvyššího místa ve služb soudcovské. Za platnosti systému, dle

kterého postup soudc byl by ponechán libovolnému rozhod-

nutí vlády, nelze popíti, že soudce, jehož kariéra závisela by
jakýmkoli zpsobem na dobré vh této vlády, h.ledl by velmi

asto svými rozhodnutími zajistiti si sympatie svého^ ministra

nebo vlivuplných osobností ku škod soudnictví i práv jednot-

livc. Naopak soudcové nebudou tnuseti lichotiti ve svých roz-

hodnutích vlád a ped postupem musí býti pedstaveni tomu,
kdo místo soudcovské presentuje, komiitétem k tomu úelu zvlášt
zízeným. Jest málo pravdpodobno, že toto komité, složené

z muž ctihodných a vdomých si svých povinností, dalo by se

vésti pi voll) kandidát páním politického nebo^ osobníího roz-
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kazu, soudcové mohou spoléhati jen na vlastní poctivost a od-

bornou schopnost pi dosažení vyšších míst ve služb soudní.

To práv budí též u stran dvru k justici a upevuje jich pe-
svddení, že jich práva dojdou u soudu vždy podpory nestranné

a nezištné.

Rovnž tato novota, dle které jmenování soudc a rad
podléhá pedbžné podmínce, že kandidát zvolen bude zvláštním

komitétem, jest moudrým ústavem, který jist ponese dobrého

ovoce.

Systém volby ve píin jmenování soudc jest velmi užiite-

ným ješt z jiného stanoviska. Tím. že komité volební nebude

íditi se v otázkách postupu páním osobním nebo politickým,

ale bude míti jedin na zeteli schopnosti kandidáta a úspchv
jichž se dodlal ve své úední innosti, budou soudcové nabádáni

k práci a studiu, vzejde z toho veliký prospch vd právnické

a zvláš zákonodárství positivnímu. Nebo soudce mže nejlépe

konstatovati nedostatky zákona a navrhnouti potebné a uži-

tené zmny.
Xový zákon zlepšil postavení soudc též se stanoviska služ-

ného. Toto bylo stanoveno zákonem z roku 1857. ve výši, která

v dobu tu mohla sice dostaovati tehdejším skromným potebám,
která však nemohla dostaovati vydáním životním, které vý-

vojem pomr sociálních se více než zdvojnásobnily. Vskutku

nesnáze finanní mohly by svésti orgány soudní na scestí jak

nemra^^lé, tak i nebezpené práxoím jednothvc, vedly by ke

korrupci. Xech tedy soudce neocitne se nikdy ped tímto zhoub-

ným rozporem : bu dáti se zaprctdati, anebo vidti se odsou-

zeným k existenci plné bídy a strádání — roz.por. ve kterém touha

zabezpeiti si poteby životní, mohla bv pevládati — proto a
je soudce slušn placen. Tím lze rovnž zabezf>eiti neodvislost

soudcovu. Tato podmínka jest nezbytná, aby nesesaditelnost byla

ústavem moudrým a užiteným. L.

PEHLED pírodovdecky.
L. Olivier: La Bosnie et 1' Herzégovine. ref. J. V.Dan eš.

(Pokraování).

Thema v Rakousku politicky velmi choulostivé pro každého, kdo

chce býti neb aspo zdáti se nestranným pozorovatelem, jest pedm-
tem kapitoly páté, nazvané »plemena, náboženská vyznání, národnost

v Bosn a Hercegovin*. Pisatel úvahy Anatole Leroy-Beaulieu zhostil

se úkolu svého zpsobem vážným ale i obratným : velmi hladce vyhnul

se všemu, co mohlo by se zdáti zjevným stranním tomu neb onomu
initeli. —

Obyvatelé zemí okkupovaných s výjimkou malého potu Žid
a Cikán jsou Jihoslované, mluvící jazykem srbsko-chorvatským, vtšinou
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brachycefalní, typu brunetního, vynikající krásou postavy i uhlazeným

chováním, duševn velmi nadaní, zaujatí pro umní, zejména pro poesii.

Akoliv jsou plemenem a eí píslušníci jednoho národa, pece vy-

tvoila z nich staletá rozdílnost víry a náboženských zvyklostí ti

národnosti, jichž antagonism zvyšují zvlášt v dob poslední vzájemn
si elící ideje politické.

Srbové pravoslavní tvoili r. 1895 tém 43^0 > muhamedáni SS^/j

a katolíci 21^Iq všeho obyvatelstva, i) Pomrný poet pravoslavných

se za doby okkupace tém nezmnil, muhamedáni klesli o 4''/o, která

pibyla katolíkm
;
pomrn velmi mnoho rozmnožili se židé, tvoí

však ovšem dosud sotva více než V2V0) ^ové pibyli v posledních

dvaceti létech evangelíci ješt posud neetní.

Pravoslavní tvoí více než polovinu obyvatelstva ve dvou krajích,

Bihaském a Banjaluckém, v ostatních krajích nemají vyznavai jedné

víry nadpoloviní vtšiny, v kraji Sarajevském nejsilnji zastoupeni

jsou muhamedáni, v Mostarském a Travnickém katolíci, v Tuzelském
kraji jsou muhamedáni tém stejn etní jako pravoslavní.

V mstech tém bez výjimky mají pevahu íselnou muhamedáni,
vedle nich pravoslavní, obyejn dosti neetní, vynikají podnikavostí

obchodní a intelligencí. Venkované pravoslavní materieln i duševn
stojí výše než katolíci ; v mstech získali katolíkm dležitjší zastou-

pení teprve pisthovalci v posledních létech.

Slabost vlády turecké nedovolovala státním orgánm míchati se

do záležitostí správních a kulturních jednotlivých náboženských vyzná-

ní a dopávala úplnou tém svobodu vnitnímu vývoji jich zízení.

Církevní správa Srb pravoslavných vyvinula se v demokratickou

autonomii ; hlavním initelem byla tu náboženská obec, která volila si

svobodn popa i uitele a vydržovala je ze svého jmní ; obce a klérus

mly úastenství pi volb biskup, metropolit, jichž potvrzení ovšem
náleželo oekumenickému patriarchovi caihradskému ; biskupm placena

vícími daií, zvaná vladikarina. Pirozený následek tohoto rozhodu-

jícího vlivu obcí na správu církevní byl, že knžstvo nestalo se nikdy

stavem zvlášt privilegovaným, vysoko postaveným nad lidem sob
sveným. Píslušenství k církvi východní stalo se jaksi nutným pí-
znakem národnosti srbské ; láska k církvi jejich jest stejn vlasteneckou

jako náboženskou, ano práv ti nejhorlivjší nebývají vždy nejvrnj-
šími a nejzbožnjšími vícími.

Jiné pomry vládly u katolík. Veškerá duchovní správa katolická

spoívala na Františkánech, vedle nich byl v zemi jediný klášter Trap-
pist u Banjaluky — , kteí za staletého psobení svého v Bosn ztratili

svj internacionální ráz a pizpsobili se v mnohém lidu sob sve-
nému, stavše se v skutku ádem národním. Ovšem, pomr jich k lidu

byl zcela jiný, než u pravoslavných; zstávali vždy zvláštní kastou,

jíž lid oddán byl s bezmeznou oddaností a pokorou.

Okkupaní vláda neuznala za dobré, ponechati staré zízení jednot-

livých vyznání v platnosti. Snaha její hned od poátku nesla se k tomu,

1) Dle sítání z r. 1895, mla Bosna a Hercegovina 1,591.036 obyvatel.
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aby pojistila státu rozhodný vliv na správu duchovní i na školství tí

hlavních kult náboženských. Prostedkem k tomu bylo obmezení
samosprávy jednotlivých vyznání tím, že vrchní moc správní svena
hodnostám úpln na státu závislým. Promna tato nejkrutji stihla

pravoslavné, proti nimž osten reforem hlavn byl obrácen. Konvencí

z r. 1880., uzavenou s patriarchou caihradským, zajistila si vláda

mocný vliv na celé ústrojí církve východní v zemích okkupovaných.

Všichni ti metropolitové jsou nyní státními úedníky, lenové konsistoí

rovnž placeni jsou od státu ; metropolitové ustanovují nyní duchoven-

stvo díve obcemi volené ; duchovenstvo vzdlává se ve státním ústav,

konfessionální školství obmezeno a postaveno rovnž pod dozor státní.

Pirozeno, že toto zrušení starých zízení a na druhé stran nadržo-

vání katolíkm i muhamedánm stalo se podntem houževnatého odporu

pravoslavných proti novému systému, který místy stupoval se až

v passivní odpor proti nové, nenárodní hierarchii odvislé. Politické

aspirace Srb, již od poátku nepíznivé novému stavu vcí, byly

píinou, že i jejich združení pvecká a literární i celý veejný život

vbec podroben jest písnému dozoru policejnímu. — Spisovatel pro-

jevuje nadji, že vláda bude míti dosti taktu, aby utišila mírnou cestou

hnutí sob odporné a ponechala obcím pravoslavným všechny svobody,

které dají se srovnati s dobrým ádem a pokojem v zemi.

Ke katolictví zachovala se vláda jiným zpsobem, zídila sice

arcibiskupství a dv biskupství, vydržovaná z financí státních, le jedno

z biskupství obsadila mnichem Františkánem, Františkánm ponechala

též z nejvtší ásti správu církevní, otevela zemi novým ádm, ano

uvedla sem i Jesuity, jimž svila správu gymnasia v Trávníku a knž-
ského semináe.

Duchovenstvo, jak Františkáni domácí, tak i klérus nov pišlý,

prodchnuto jest politickou ideou katolicko-slovanskou, tak zvanou

velko-chorvatskou. Psobení jeho není nikterak píznivo uskutenní
veliké myšlénky spojení Srb a Chorvat v jedinou národnost, ano

spíše vlivem jich a výbojným postupem propast mezi obma vyznáními

více a více se šíí. Vláda píznivá jest katolictví, píze ta však nešíí

se až na pole ideí politických — Velké Chorvatsko jest vlád nynjší

pojem práv tak protivný jako velké Srbsko.

Muhamedáni bosensko-hercegovští jsou plemenem a eí práv
tak Srbo-Chorvaté, jako pravoslavní a katolití jich krajané, le instituce

islámu vžily se a pronikly tou mrou jich názor svtový a celý zp-
sob života, že utvoily z nich zvláštní národnost — oni sami zovou

se Turky, teba že jen neetní vzdlanci znají turecky hovoiti.

(Pokraování.)
*

Dr. Emil Holub. V pátek dne 21. února t. r. zemel ve Vide-
ském Prátru cestovatel africký dr. E. Holub, maje 55 rok vku
svého. Život jeho vnovaný krušné práci výzkumné a sbratelské,

práci vdecké a popularisující, plný velkolepýxh plán, snah a pod-

nik pinesl mu mnohé úspchy i sklamání, hojných vyznamenáni,

uznání ale i strádání a zneuznání. —
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Holub (* 7. íjna 1847 v Holicích) pidržován byl již v mládí

písným otcem ku práci duševní i hmotné. Otec, obecný léka,

pesthoval se záhy s rodinou jako panský léka do Pátku u Loun

a uvádl syna do vd pírodních pidržuje ho ku sbírání a zakládání

sbírek. Tento neznal též jiné zábavy.

V 9. roce dlal první zkoušku z jazyka nmeckého v Rakovníce,

naež studoval "vrnnasium na Malé Stran v Praze a Zatci. Po

odbyté r. 1866 maturit oddal se studiím lékaským v Praze. Po

celou tu dobu o prázdninách i v každé volné chvíli sbíral v okolí

Loun, v údolí Ohe, zkamenliny vrstev Peruckých a Teplických,

hmyz, horniny vyelé a starožitnosti. O všecli nálezech vedl pelivý

denník illustrovaný, jejž chová dosud museum Náprstkovo.

Mocného impulsu ke studiím archaelog:ickým dostalo se mu ve

sboru archaeoloji^ickém eského musea, kamž uveden byl konservá-

torem Frant. Benešem á též za lena pijat.

Ješt kvasila v nm neuritá touha po výzkumech konin ne-

známých, nabvla však uritého tvaru, když Vojta Náprstek upozornil

jej na jižní Afriku a opatil mu literaturu, jež seznámila jej s tehdej-

ším stavem výzkumu ,,temné pevniny".

Sotva získal hodnost doktorskou, již sípchal veden boulivou

touhou po innosti výzkumné do jižní Afriky, i. ervence 1872 octnul

se v Kapském mst. Celou jeho hotovost padesáti liber 'pohltila cesta

a celní poplatek a chatrná byla i výprava jeho.

Nezbývalo nežli lékaskou praxi obrátiti tam, kde dalo se nco
vvdlati. A to bvlo v démantonosných kopaninách v území západních

Griqu. Zde mezi trhany a dobrodruhy všech národ získal za krátko

na 70.000 zl. jako fond na dávno kýženoii výpravu do nitrozemí.

První cesta na zkoušku vedla pes Klipdrift z Dutoitspanu do Le-

katlongu, odtud ke slujím Wonderfonteinským a zpt do Dutoitspanu.

Cesta druhá šla z Dutoitspanu dO' Musemaany, osady korannského

krále Mammuského, odtud do Mošanenj^-u, Molopolole do Sošongu

hlavního msta Výcliodních Bamanp^vat, kdiež ipohostinn pijat byl

králem Sešelem. Odtud vrátil se údolím eky Mo-Rika a západními

krajinami jihoafrické republiky do Polí Démantových.

Tetí cesta, kterou nastoupil 2. bezna 1875, byla nejzávažnjší.

Vedla pes missijm stanici Linokanu do Šošonf^u. dále k solným

jezerm, k ece ob až k veletoku Zambesi. Delší dobu pobyl na

íce Mo-Tetse. v obchodní stanici Panda-ma-Tence, odkud seznal

velkou ást veletoku Zambesi, navštívil památné vodopády Vikto-

riiny a sešel se s králem Sepopem, jenž po delším vyjednávání dovolil

mu cestovati pO' rozsáhlé jeho íši na Zambesi se rozkládající, obý-

vané kmenem Mamce-Mabunda.
Po Zambesi chtl Holub proti proudu proniknouti až k vrchovisku

eky, krajinami vtšinou neznámými. Avšak 1875 v prosinci schvácen

krutou zimnicí a ztrativ valnou ást svých zásob pekocením lunu
v zambezijském peeji, byl nucen vrátiti se na jih a pes Pandama-
Tenku zpt na Kimberley.
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Po celé cest neúnavn sbíral pírodniny, pedmty ethnogra-

fické, látky obchodní, kreslil a psal denníky, provozuje pi tom praxi

lékaskou. Již r. 1874 byla v Praze první africká výstava na staro-

mstské radnici pedmt dr. Holubem Xáprstkovi zaslaných. Xež

jméno jeho zstalo^ neznámo a nepovšimnuto. Již tehdy nabízel se

Holub mstské rad, že posílati bude živá zvíata pro oživení park
mstských ; k emuž ovšem nedošlo pro nedostatek vle a prostedk,

které se vci mly vnovati.

Zatím PTolub doplniv v A-.fnce své sbírky, uspoádal v Kimber-

leyi 1877 výstavu pedmt nasbíraných a první zprávy o cestách

jeho pinášely listy jihoafrické : The Diamants Xews,
E a s t er n Star, X a t a 1 C o 1 o n i s t a i .

^

)

Prostedky jeho penžité byly však vyerpány, takže déle nežli

zamýšlel, zdržen bvl na pd jihoafrické. Teprv výnosem pednášek
v Kapsku poádaných, pak podporou císae Frant. Josefa I.. Svatoboru

a pátel v Evrop umožnna mu doprava sbírek a návrat do vlasti.

Ale již v Southhampíonu neml ím zaplatiti pevoz spolenosti

Union Steam Ship Company.
Xicmén utváil se návrat a pivítání jeho v Praze dne 19. íjna

1879 v pravý triumf. Byl Plolub první z Cech, jenž pronikl do

krajin neznámých a jméno eské uinil známé mezi pionéry temné

pevniny, která v ten as všemi státy kolonisujícími byla práv e n

vog-ue, pevninou budoucnosti, na jejíž zabrání velké kladly se

nadje.

Holub sám cítil, že nebyl dostaten pipraven na \^'pravu

podobnou a prohlašoval stále, že považuje tuto první cestu svou jen

jako prpravu, kterou chce ihned, jakmile získá prostedk pod-

niknouti ve velkém slohu, vyzbrojen všemožnými pomckami a vdo-
mostmi pípravnými.

asu však nemail. Od rána do noci pracoval neúnavn na pí-

pravách k výstav. Z 22ti beden vybalováno, etiketováno., monto-

váno, vycpáváno, dáváno do lihu neb za sklo, pi em_ž diktoval svj
cestopis a komponoval illustrace k nmu.

\"\ stava ve sklenném sále Steleckého ostrova mla neoby-

ejný úspch hmotný^) a podobn ohromnému úastenství tšily

se veejné pednášky jeho v eské a nmecké ei odbývané, ásten
i proto, že lenové císaského rodu mnohokráte byli pítomni. V ja-

zyku mateském ponkud tžce se vyjadoval tu a tam, nicmén
pednášel dramaticky a živ. Po výstav, kterou apakoval ve Vídni,

nastala potíž kde všechny sbírky, pokud nebyly rozdány školám

•) Všechny zprávy novin tu- i cizozemských o Holubovi, anglické,
nmecké, eské, francouzské i maarské sneseny a zalepeny jsou v kniho-
vn Náprstkov ve zvláštních ,,Scrab-books" a pístupné každému, kdož
by podrobnji celé jeho veejné vystupování sledovati a práce jeho vý-
zkumné do podrobná studovati chtl.

2) istý výnos obnášel 10.000 zl.
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a museím umístiti. Jist že by nebyl Holub z Prahy se odsthoval,

kdyby bylo možno bývalo vykázati mu místo pi'íhodné. Ovšem že

zatím, nastaly i nájezdy a klepy novináské, jež pobyt zde mu strp-

ovaly.

I obrátil se pímo^ na císae, jenž peochotn vykázal mu k umí-

stní sbírek zámek Wieselburg v Dolních Rakousích.

Zjednati nutný fond k výprav ..rakouské" k výzkumu Afriky

nebylo tak snadné. Nenašel se pro Afriku mecenáš, jakým byl pro

výpravu polární baron Wilczek. Komitét pro „rakousko-uherskou

výpravu africkou" vydal velé provolání, podobn zempisná spo-

lenost Vídeská, bez valného však úspchu.
Nezbývalo nežli prostedky opatiti pednáškami. Holub odbýval

v létech i88c)—8i sto pednášek v Rakousko-Uhersku, 20 v cizin:

od Temešváru po Mety, od Terstu po Hamburk. Všude vykládal

o svých plánech, o kolonisaci, o missiích, o faun africké, o lovech,

o domorodcích, o thematech ethnografických. vodopádech Viktori-

ininých a pod.

Vedle toho rozvinoval innost literární. „Sedm let v jižní Africe"

vyšlo zárove esky a nmecky a peloženo bylo do angliiny, fran-

couzštiny, madarštiny. Císa sám pijal dedikaci díla ; Darwin d-
kuje slovy uznání ; Times ve chvále tak sporé, píšou, že líení tak

dopodrobna nelze nalézti v žádném souasném cestopise, a že možno
jej porovnati s proslulým spisem Darwinovým ,,Cesta pírodo-
zpytce kolem svta".

Jak praveno cítil autor sám nedostatky své jakožto liadatele na
podobných cestách. Lovecké historky, všemožná, dobrodružství, fan-

tastické léení a návrhy filanthropické, na jichž uskutenní nikdo

nepomýšlel, nebyly by cestopisu pomohly k úspchu.
Vtší cenu mly zajisté sbírky a hojný materiál vdecký z cesty

pivezené, jež mli odborníci spracovati. S Auc^. v. Pelzeln vydal

„Beitrá^e zur Oniithologie Siidafrikas", hmyzu ujal se dr. Nickerle,

plaz prof. Steindachner. prof. Neumeyer ipedložil vídeské aka-

demii ,,Uiber eini.i^e Fossilien aus der Uitenhag-e-Formation Súd-
Afrikas", jiný materiál spracovali Bar. v. Thúmen. Sir. Jos. Hooker,
Dr. Berwerth, editel A. Dohrn, prof. Zittel, Jeiteles.

Ministerstvo války vyzbrojilo jej na cestu potebnými nástroji

astronomickými, theodolitem, chronometrv a pod. ; v zempisném
ústavu vojenském ochotn se mu pišlo vstíc v instrukcích cesto-

vateli nevyhnutelných. Scházely se též výrobky prmyslník ra-

kouských, neb výprava mla míti též úel pozvednouti vývoz zboží

rakouského.

Když tedv 22. listopadu 1883 ubíral se na novou výpravu do
jižní Afriky, bvl mnohem lépe pipraven a vyzbrojen. Ve t6o bednách

vezl jednak dary pro musea jihoafrická, pak výrobk>' rakouské pro

výstavu v Kapském mst, ml s sebou družinu šesti muž, dovedných

emeslník a voják, a mladou cho. která se odhodlala všechny
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svízele a trampoty cesty s mužem sdíleti, a též pí všech útrapách

na myslí neklesla.

Prbh a osudy výpravy, která z Cradocku a Colesbergu vyjela

se tymi vozy taženými 60 voly, etnými zásobami a zbožím, dopro-

vázena 90 domorodci, jsou známy jednak z cestopisu ,.Druhá cesta po

jižní Africe z Kapského Msta do zem Mašukulumb'' (Praha,

1889—90), jednak z pednášek veejných. Úmysl cestovatelv byl

proniknouti severn od Zambezi bu ke Kongu, neb do Egypta, tedy

projíti Afrikou na pi od jihu k severu. Poslednjší cíl odpad ovšem

povstáním Sudanským, prvjší do jisté míry podailo se 1897 mén
znájmému cestovateli Ed. Foá. Katastrofa 2. srpna 1886 u vsi Ga-

lulongy na území loupežných Mašukulumb zmaila všechen další

postup Holubovy výpravy, jež ve stavu zbdovaném nastoupiti mu-
sila cestu zpátení.

Nicmén mla druhá cesta Holubova vážné výsledky vdecké
(zprávy Holubovy o Matocích a Mašukulumbech byly první a je-

diné z tchto konin), a neobyejné úspchy sbratelské. Jihoafrická

výstava, kterou Holub po návratu do Evropy, r. 1890 ve \^dni.

r. 1892 v Praze uspoádal, byla jediná svého druhu a získala mu
práv etných onch v>znamenání, ád a estných lenství všech

zemvdných spoleností. Xa 13.000 objekt, jichž úprava vyžado-

vala nákladu 120.000 zl. sestaveno bylo v celé skupiny, vzor, jak cizí

díl svta, lid i píroda mohou hýú znázornny. Na 500 ssavc. celá

stáda sajek, zvíata s doupaty, celé rodiny, skupiny biologické, 2300
kus ptactva s hnízdy, vajíky na jedné stran; na druhé celé vsi

a ..královská" sídla domorodc; znázornno zde jak pracují, hodují,

taní, bojuji, loví — a bývají popravováni. Skoda, že celek nemohl
býti zachován pohromad a ve Vídni, a v Pešti. Výstava vynesla

Holubovy ád}', ale skonila znaným schodkem.
Po ukonení jal se Holub sbírky své vnovati museím a školám.

Král. eské m u s e u m bylo obmyšleno darem skvlým. Jen
zoologické pedmty representují pi nejmenším odhadu na 13.000

zlatých. Budiž dovoleno uvésti zde jen nkteré vzácnjší kusy: noso-

rožec africký (cena 10.000 zl.), cibetky, karakal, serval, vzácný
daman (Hyrax capensis). domorodé ovce a kozy africké, krásná

sajka kudu (v cen loco zl.), pevzácná lasice (Poecilogale albi-

nucha) , pevzácný nejvtší chudozubec ( O r y c t e r o p u s a f r a)

(cena 500 zl.), Manis Temminckii, vzácná husa Sarcidiomis melanota.

kormoráni. leguáni, ryby atd.

V Náprstkov prrnvslovém museu nalézá se z Holubových
sbírek 700 kus pedmt národopisn<xh v cen 6024 zl. Jmenujeme
zde zvláš jen pt kus kováckých rytin, zajímavou památku um-
lecké zrunosti kmene vymírajícího. za nejtupjší považovaného.
Olou sbírku tcho rytin, archaeology skoro dosud nepovšimnutou.
kterou Holub pivezl, zakoupilo dvorní museum ve Vídni za 24.000

zlatVxh.

34
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Vtšina pedmt, hlavn zbran asagaje, štíty, železné nástroje,

karossy (plášt z kožešin; pvodu zulukaferského nabyly v po-

slední dob ceny tynásobné. Nevyrábjí kmenové tito více ruko-

dílných vcí tchto, jsouce zaplavováni zl^ožím fabriným a zbraní

stelnou.

Mimo to daroval Holub sem etné knihy, asopisy, brožur_\

asové, mapy. Vzácná sbírka malovaných a kreslených obrázk z jeho

denník, zhotovených v okolnostech tak mimoádných, bude míti

vždy zajímavost pro psychologa.

Poslední osudy Holubovy jsou známy. Stále neuspokojen po-

mýšlel na novou výpravu. Byv vyzván Washingtonskou zempisnou

spoleností k pednáškám po Spojených Státech odebral se tam

v letech 1894—95, a churav a strádaje stále ,,africkou zimnicí".

Sbírky amerických museí a spolk, jakož i zpsob, jakým tam vláda

badatele podporuje v pracích výzkumných, zanechaly v nm mocný
dojem.

Práce vyplovala veškeren as jeho i v dob nemoce. Jakožto

zvláštnost sbratelské vášn budiž uvedeno, že zanechal sbírku po-

štovních známek, jejíž cena páí se na 40.000 zl.

Poslední as naléhaly na chorého cestovatele opt hmotné sta-

rosti. Velkodušnost mocnáe, jenž po celou dobu vnoval cestovateli

úastenství, zbavila jej aspo materielní tísn.

Dne 24. února byl slavnostn pohben v estném hrob, jejž

vnovalo mu msto Víde. B. B.

Astronomická zpráva ua duben. Kolem deváté hodiny veerní

jsou nejvýznanjší zimní souhvzdí seskupena kolem zapadajícího

souhvzdí Orionu nad obzorem západním. V levo od Orionu je

souhvzdí Velkého psa se S i r i e m, již také ásten po ob-

zorem, nad Siriem je souhvzdí Jednorožce a nad tímto sou-

hvzdí Malého psa s Prokyonem. Nad Orionem je sou-

hvzdí Blíženc, dále v právo ptiúhelník souhvzdí V o z k y
s Kapelou a pod tímto, v právo od Orionu souhvzdí Býka
s Aid eba raném a Plejádami. Nad obzorem severozá-

padním jsou vedle sebe. asi ve výši ticeti stup, v právo souhvzdí
K a s s i o p e j e v podob W a v levo souhvzdí Persea.

Nad severovýchodním obzorem vychází souhvzdí Labut
a v právo od nho souhvzdí L y r y s V e g o u. Nejvýše nad obzorem
dlí souhvzdí Velkého Vozu svým košem tém v zenitu a voji

obráceno k východu. V prodlouženém oblouku voje. smrem k jiho-

východnímu bodu obzoru dospjeme k jasným hvzdám první veli-

kosti k A r k t u r o v i v souhvzdí B o o t a asi 30" nad obzorem vý-
chodním a ke Spíce v souhvzdí Panny asi 10" nad jiho-

východem. Mezi Veg-ou a Arkturem je scul;vzdí H c r k u 1 a a K o-
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run y. Sted Herkula má podobu lichobžníka a nalézá se v první

tetin v právo od Vegy a souhvzdí Koruny má tvar oblouku ze

sedmi hvzd složeného a nalézajícího se ve druhé tetin vzdále-

nosti Vegy a Arktura blíže u Arktura.

Obzor jižní a severní jsou jen chud ozáeny. Nad jižním, ve

výši asi šedesáti stup vrcholí souhvzdí Lva skládající se ze dvou

ástí, z nichž levá má podobu pravoúhelného trojúhelníka a pravá

podobu písmene S. Pod Lvem je po celé šíce jižního obzoru rozlo-

ženo táhlé souhvzdí Hydry od P r o k }• o n a až ku Spíce.
Je složeno ze samých slabších hvzd tetí a tvrté velikosti.

Z obžnic je AT e r k u r ku konci dubna ve svrchní konjunkci se

Sluncem, takže jej nelze po celý msíc pouhým okem pozorovati.

Venuše záí nápadn jasn ráno ped východem Slunce nad ob-

zorem vjxhodním. Nejjasnji záila dne 21. bezna, avšak nejdále se

vzdálí zdánliv od Slunce dne 25. dubna, kdy se nalézá v nejvtší

elongaci 46" od Slunce na západ. Prmr zdánlivý jeví se z poátku
dubna v zorném úhlu 34" a ku konci v úhlu 24". V dalekohledu

má Venuše podobu úzkého srpku jako Msíc nkolik dní po poslední

tvrti a ku konci dubna je celá polovina desky její osvtlena jako

Msíc v poslední tvrti.

Dalekohledem je možno i za dne Venuši pozorovati. Návod
k tomu obsažen je v beznovém ísle letošního roníku Ziv\' v astro-

nomické zpráv na duben.

Ostatní viditelné obžnice lze pozorovati rovnž tak jako Venuši

ráno ped východem Slunce. Jsou to ob nejvtší obžnice naší

soustavy Jupiter a Saturn. Tento je dne 17. dubna v západní

kvadratue se Sluncem, tak že vrcholí ráno, když Slunce vychází

Jupiter je o málo v levo, k východu od Saturna.

Dne 8. dubna je ástené zatmní Slunce u nás ne-

viditelné. Avšak po trnácti dnech dne 22. dubna je úplné za-

tmní Msíce u nás aspo ásten viditelné. Zaátek zatmní

je viditelný v celé A s i i a ve východní Evrop a Africe. Konec

zatmní je viditelný v celé Asii, Evrop a Africe. V Praze
zapadá Slunce v 7 h. 03 m. a tou dobou bude již úpln zatmný
Msíc nad obzorem. Bude-li poasí píznivo, spatíme vzácné di-

vadlo Huyghensovo, totiž Slunce i zatmný Msí.c
souasn nad obzorem. Kdyby paprsky slunení šíily se

pímoarn, a Slunce by bylo nad obzorem, nemohli bychom stínu

Zem spatiti. Avšak ponvadž se paprsky ve vzduchovém obalu

zem lámou, a to tak, že všecky pedmty pi obzoru zdají se b>ti

o pul stupn, ili o zdánlivý prmr Msíce neb Slunce zvýšeny, m-
žeme za píznivých okolností spatiti i Slunce i zatmný Msíc nad

obzorem. Úkaz je seslabován znanou paralaxou Msíce a tím, že

Msíc tentokráte prochází stínem Zem jižn od osv zatmní.
34*



532 eská Revue.

Pehled jednotlivých fasí zatmní je následující:

Vstup dO' stínu v 5 h. 57.8 m. veer.

Zaátek úplného zatmní v 7 h. 07.8 m. veer.

Sted zatmni v 7 h. 50.5 m. veer.

Konec úplného zatmní v 8 h. ^t,.2 m. veer.

Výstup ze stínu v 9 h. 43.2 m. veer.

Výstup z polositínu v 10 h. 54.7 m. veer. N.

PEHLED LITERÁRNÍ.

ZE SLOVANSKÉHO SVTA.

Slovinská Matice. Spisy vydávané „Slovinskou IVIaticí" mají

takovou dležitost pro literaturu Slovinc, že je nutno na n obrá-

titi pozornost našich krajanv. Zvlášt dležité jsou publikace v-
decké, které slouží SI. M. opravdu ke cti; na prvmím míst uvádíme

druhý sešit „Z b o r n i k a znanstvenih in pounih spisov, který obe-

zetn rediguje pilný P i n t a r. Nás zvlášt zajímaly dopisy z po-

zstalosti Cafovv, které vydal dr. Štrekelj, professor hradecké

university.

Pater Caf (Zaff) byl nadšeným slavofilem z let 40. a 50., pro

nás je zvlášt dležito pátelství jeho s Hankou, po jehož boku

vrn stál i po zdrcující kritice Aliklosicha ,,£ntgegnung auf herrn

Wenzel Hankás albernheiten und lúgen" (Slavische bibliothek strana

267—321) 185 I.

Hanka posílá Cafovi nkolik ísel Dubrowského všeslovanské

,,Dennice varšavské", která se ovšem neudržela. Zde odmítá návrh

Cafv. aby sám vydával podobný asopis ; za to prý Sreznvskij se

snaží z akademických Izvstií udlati všeslovanský žurnál (více

o tom viz v dopisech Maciejowského vydaných Francevem). Hanka
oznamuje, že vera (5. srpna 1852) skonal Celakovský, s nímž se

kdysi tak tžce snášel. ,,Teprv 58 let mu bylo, a byl lovk dosti

hmotný. Šest sirotkv po nm zstává — matka i macocha umela
ped nkolika msíci." (O posledních chvílích . jsem psal v N. L.

podle vypravování jeho bývalé služky, která pozdji také sloužila

u R. Wagnera). Universita prý padá do rukou Nmcv; po ela-
kovském dostane místo Schleicher. ,,Divadlem nás odbývají na arén
za bránou, a jako bychom byli Turci v pátek — a obyejn mrak
aneb opravdov}'^ déš diváky straší neb rozhání."

Dopis z r. 1853 je plný filologisování a výkladu k Suprasl.

V dob poslední vydána byla korrespondence Hankova s rz-
nými osobami : uvádíme ku p. v Jagiových ,,Nových písmách Do-
brovského etc." s Kopitarem a rovnž v Pintarov .,Zbomiku" I. od
nebožtíka Kunšie (Doneski k zgod. knjiž. zveze m,ej Cehi in Slo-
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vnci). Nedávno vyšly v korrespondenci Denisa Zubrického (Zá-

pisky Xaukovoho Tovaristva un. Ševenka) listy Hankovy vydané

dr. Cyr. Studinským ; viz také „Zit i Slovo" sv. 4. O vydání

korrespondence Polák s Hankou se zvlášt zasloužil Ed. Jelinek

;

v Dzienniku Poznaském vyšla ,,Koreapondencya pana Adama Rošci-

szewskieg^o s W. Hankou'' a tuším s Dzialyským, jehož dopisy

v slavofilském polském Lechu r. 1878 uveejnil dr. Celichowski.

Velice zdailý píspvek k djinám slavistilcy vydal Dr. Jovan Ra-

doni Prilošci istoriji slovenskog preporodjaja 1900 (]\íatice srp-

ska). Polsky psané iisty Hankovy zaslané Bandtkiemu jsem opsal

v Krakov a zamýšlím je uveejniti.

Mimo odborné lánky dra Subice o meteorologii, Lužarovy

národní výrazy je ve ,,Zborníku" životopis dra Pánka Pájka od syna

jeho. Dr. Pajk psobil delší dobu v Brn a obíral se zvlášt „prak-

tickou filosofií"'. X'aposledy byl v ministerstvu vyuování; pamatuji

se zvlášt, že se nejvíc stýkával se starým Xavrátilem.

Druhá veledležitá kniha .,S1. M." jsou „Slovenské ná-

rodn p e s m i", jež rediafuie nrof. Stekelj (svazek již pátý).

Je to krásné vvdání, dležité jak pro ethnografa. tak pro filologa;

zde se podávají písn milostné (1007— 1676).

Tetí knihu tvoí záslužné literární djiny slov. liter, dra G 1 a-

s e r a, jež jsou nyní dokoneny ,.Zgodovina slovenskega slovstva".

Dílo toto je nejen svdomitou literární historií, nýbrž i úplnou biblio-

grafií, a tvoí vzácnou pomckou pi studiu slovinského písemnictví.

Xkteré partie jako ku p. pehled slovinských politických asopis,

krásná literatura, peklady z eštiny do, slovinštiny by se mly u nás

peložiti. Úvod k celému dílu, teprve nyní pipojený, je psán ducha-

pln, se širokým rozhledem a rozsáhlou známostí píslušného písem-

nictví v nejvtších evropských literaturách. Dr. Glaser je professo-

rem v Terstu, obíral se také sanskrtem a o našem AI. Vanikoví
napsal r. 1885 ,.Biographische Skizze".

Tyto ti krásné publikace naplní radostí každého odborníka.

Xyní se stalo již ošumlým vtipem, že celou slovinskou literaturu

možno nésti pod paží ; dr. Glaser pivedl tento špatný žert ad ab-

surdum.

Mimo to vydává SI. M. každý rok jeden svazek povídek a pak

v ,,Knzov knjižnici". kterou rediguje zasloužilý pedseda Matice,

inspektor Levé c, vychází ada rzných lánkv a povídek, z nichž

zvlášt uvádíme Fr. 1 evce pojednání : Dr. Fr. Prešeren. Jak známo,

patí Levec k nejlepším znalcm Prešema. Konen nutno uvésti,

že SI. Matice vvdává také Letopis, kterv rediguje tajemník Eugen
Lah.

Tntercssantní je seznam estných len 'SI. SI. : Dr. baron Ladi-

slav Rieger, dvo. r. dr. J. Kvíala, hrab Jan Harrach, Jan Lego
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dvo. r. Jagi. a baron Ond. Winkler, bývalý zemský náelník, který

za dob aaiových vynašel „slovinskou otázku" — tedy sami eši

vyjma barona Winklera.

Ruska antologija v slovenskih prevodih. Zbrala in uredila

Ivan Vesel in Anton Aškerc. \Vdal Gabršek jako ti;-etí

íslo ..Salonské kniižnice" ; str. 464. Tato ruská anthologie pipo-

mínala nám eskou antholog-ii . Bílého nebo eskou poesii
XIX. st. : co do úpravy i formy srovnáváme ji s nejzdailejšími

podobnými sbomíkv. Ruská literatura je u nás nyní dosti známa;

hlavní zásluhu o to má p. Otto, v jehož ruské knihovn vyšly perly

ruského románu; mli jsme sice již také Slovanské poezije a Kvto-
bory, ale pece musíme uznati, že by podobná pehledná ruská antho-

logie po esku vydaná ani nám neškodila.

Tuto anthologii zamýšlel pvodn vydati Ivan Vesel, dkan
v Ilirské Bistrici. Vesel se obíral již ode dávna peklady z ruštiny,

a pipravil ást této knihy do tisku ; zvlášt Puškin a Lermontov

byli jeho miláky; na radu p. Prijatelja byl ochoten rozšíiti sborník

tento až po nejnovjší dobu, ale mezi tiskem ho ped rokem stihla

smrt. Gabršek poslal rukopisy A. Aškercovi, redaktoru Ljubljanského

.,Z v on u'', který se známou mu energií podjal se díla, a ve spolenosti

s jinými mladými literáty jako Prijateljem, starým Dr. Mencin-

gerem, Kettem, Peterlinem. dokonil tento záslužný podnik. Ba i S.

Gregori pispl nkolika básnmi, a lví podíl pekladu náleží mi-

strovskému péru Aškerce, který obzvlášt na to hledl, aby antho-

logie tato podávala také ukázky z nejnovjší ruské literatury.

První báse je ,.vný" Državinuv Bh. do více nežli sta jazykv
peložený. Velký díl anthologie je vším právem vnován rusk>Tn

klassikm, Puškinu a Lermontovu. Ba namnoze jsou tu básníci

z doby zcela poslední zastoupeni ; vzorem byl poadateli Salnikov

,,Russkije poetv za sto ljet'^ ale asto bývá ve výbru úpln samo-
statný.

Zvlášt pak chválíme, že Aškerc pipojil k této knize také

drobná biografická data o všech básnících a rovnž nkolik velých
slov zesnulému Veselovi vnoval. V duchu už pomýšlí na podobnou
eskou a polskou sbírku peklad básnických.

Jak známo, mají Slovinci také ruskoslovanský slovník od prof.

Host nik a. k nmuž je piložena krátká grammatika ruského
jazyka.

V dob poslední vydala petrohradská akademie nauk za redakce
Jagiovy seznam a kritiku peklad Puškinových v Imlbarské, cbor-

vatsko-srbské a slovinské literatue; hlavní úastenství pi této knize
patí samotnému Ja.q-iovi. ást slovinskcni obstaral Prijatelj,
jenž má v téže akademii íditi vdecké vydání spis Prešernových.
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Jak se ze ,,S 1 a v j a ii s k é h o Vku'" Vergunova do\'i-

dám, vyšel v Drážanech a Lipsku nmecký peklad ruských lyrik
od Fiedlera. Je podivno, že tam však schází pedseda cárské Akade-
mie, veliký kníže Konstantin Konstatinovi. Není pražádným byzan-
tinismem, pochválíš-li upímn cestopis arciknížete Františka Ferdi-

nanda nebo básn velikého knížete Konstantina. Xžné básn jeho

dýšící hlubokým citem jsou v Petrohrad tak populární jako básn
Berengerovy v Paíži; jsou-li uvedeny v hudbu, zpívá je ihned také

dlník.

Rusy a Poláky už N^mci znají, ale peklady z eštiny leží jako

na peeti zapcetnv — teba u mne.

Jen tak si možno vysvtliti e posl. Bergera v parlamentu

;

a dobe nám. Na peklad nedá nikdo ani zlatku, ale na ..podporu"

ženy anarchistv Kíže se sebraly hned — tisíce.

Ona se pak ctitelm svým také odmnila.

Dr. Josef Karásek.

*

Ruská djepisná literatura v r. igoi.

Roku minulého se obohatila ruská literatura nkolika pozoru-

hodnými spisy, z nichž na pr\'ním míst uvádíme Sborník Kirši
Danilova, vydaný cis. veejnou kniho\mou, redakcí Šeffera podle

originálu této drahocenné památky stariny. který byl nalezen v bi-

bliothece knížete M. R. Dolgorukova ; jak známo, všeobecn se my-
slilo, že se rukopis tento úpln ztratil. Li t e v s k o-r u s ký snm
jest obšírná studie Aí. Ljubavského obírající se djinami a vznikem

tohoto snmu, pi emž se hledí jak na vnitní, tak i na politický

život Litvy i Rusi. Snmovní zápas pravoslavného
západ o-r uského dvorjanstva s církevní unií do
1609. jest obsahem díla prof. Žukovie o boji, který- vedla na snmu
pravoslavná šlechta v Litevsko-polském stát s ímsko-katolickou

unií, zvlášt po brestské církevní unii. Spis tento a nkolik následu-

jících spadá do periody oné boulivé doby, o níž také psal Brckner
polsky v ,,Tragedyji moskevské"; rovnž já o tom podávám zprávu

ve stycích rakousko-rusk\-ch. Jsou to zvlášt stati jesuity Pierlinga

,.Z doby r o z v r a t '',- které vrhly nové svtlo na tuto smutnou

epochu a zvlášt na osobnost Dimitrije-Samozvance : Pierling tu užil

hlavn vatikánských pramenv. Sem patí obšírná studia Šepkinova
v Jagiov Archivu a druhý svazek pojednání prof. Cvtajeva ..Car

V a s i 1 i j Š u j s k i j a j e h o h r o b v P o 1 s c e. v nmž jsou dosud

neznámé zprávy týkající se pobytu a smrti Šujského v polském za-

jetí, dále se tu líí osudy jeho tlesných pozstatk, gostynský zá-

mek, v nmž bydlil a zemel \'asilij Šujskij : konen se tu dovídáme

o hrobce tohoto áe. již mu dal vystrojiti Zikmund ITT.

Miljukových ,.0 e r k po istorii russkoj kultury"
(rty 7. djin ruské kultur\0 \^'šel první sešit, tetí ásti, v nmž
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autor vykládá národní pojmy a snahy Moskevského carstva, dá.le

sleduje vývin jeho v i6. a 17. století, zvlášt pak se obírá periodou

Petra Velikého. Djin v ruské od nejstarších dob, dva

svazky kn. M. M. Šerbatova. vydané s mnohými genealogickými

obrazci a seznamem za redakce Chrušova a Voronova (na útraty

knížete B. S. Šerbatova), mají velikou dfiležitost pro poznání ruské

historie a spolenosti. Venkovské obyvatelstvo za pano-
vání císaovny Kateiny II., druhý svazek obšírné a po-

drobné studie Semenského obsahující rozbor postavení, v nmž se

nalézal sedlák na rzných vrchnostech za tchto dob.

Jinovrci na Rusku je název pojednání prof. Krasno-

žena, v nmž rozebírá djiny nepravoslavných kesan v Rusku

a ukazuje na nynjší pomr jejich podle ruského zákona. Pravo-
slaví a stav církevních vcí v Z a b a j k a 1 í, Mongol-
sku a ín, spis biskupa Meletia, obsahuje líení historických

styk Ruska s ínou. ki;erak v ní byly zizovány ruské církevní

missie a jak vznikla irkutská ei^archie a zabajkalská duchovní missie.

Raskol v koninách kalužské eparchie nazývá se dílo

Tichomírova, sestavené zvlášt na základ archivních dat a podáva-

jící zajímavé zprávy o vývinu a rozšíení raskolu v kalužském kraji,

který patí k nejdležitjším stcdiskvím raskolnického hnutí. T o m-
ský raskol je rozprava prof. Blinkova, napsaná výhradn podle

archivních dokumentuv a obírající se obšírn tomským raskoilem

v rzných jeho formách a zjevech v dob od 1834 do 1880. Msto
Narva je obsáhlá monografie A. V. Petrova, v níž se podávají

na podstat archivních materiál djiny tohoto msta spolu s náleži-

tým zením na ostatní ruskou historii, zvlášt s ohledem na rozšíení

ruského panství v pobaltických krajinách. tvrtý svazek Dopis
a p a p í r i°i cara Petra Velikého, do tisku pipravil ješt ne-

božtík Bykov, zavírá v sob 475 list Petra za jediný rok 1706.;

je to velice závažný pramen pro tehdejší ruské, švédské, ba i západo-

evropské djiny. Petr Veliký, císa Leopold a Josef II. byli horli-

Wmi korrespondenty ; zrovna nedávno byly vydány dva veliké svazky
korrespondence císae Josefa II. s h r. C o b e n z 1 e m, vyslancem
jeho pi dvoe petrohradském, která je veledležitá pro styky ra-

kousko-ruské. Vydání její poídil náš krajan, ryt. J. Fiedler a

Beer. Znanou sensaci zpsobily Spisy císaovny Kate-
iny II. vydané císa. Akademií Nauk na základ originálních ruko-
pisv a s poznámkami a výklady akademika Pypina. Až dosud byly
ve tyech svazcích vydány dramatické spisy veliké císaovny;
v prvních dvou otištny znova vyšlé již tiskem kusy, v tetím dosud
neznámé ruské divadelní spisy, ve tvrtém francouzské známé i ne-
známé. Krátkou, ale pohyblivou vládu Cara Pavla I. popisuje
dkladn N. K. Š i 1 d e r, pi emž pomocí nových dat podává ne-
strannou charakteristiku tohoto áe. ..Knížata Dolgorutí,
spolupracovníci císae Alexandra I. v prvních
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letech jeho vlády; podáno živ a obsahuje množství nových

dat o velikém knížeti Nikolaji Michajlovii a period vlády Alexan-

drovy. Jméno knížat Dolgorukých patí k nejzvunjším jménm
ruské aristokracie.

Z á p i s k > d e k a b r i s t y \' o 1 k o n s k é h o podávají množ-

ství bohatého materiálu k charakteristice spoleenského života za

liranicemi i v Rusku za doby Alexandra I. a onoho duchovního hnutí,

které skonilo katastrofou 14. prosince 1825. Sedmý svazek S e-

braných spis A. D. Gradovského obsahuje první ást

pednášek o ruském státním právu, o nmž nebožtík etl na petro-

hradské universit. Vyšší soud a nadzor v Rusku
v první polovici vlády císaovny Kateiny II., je

název studie Gribovského, v níž na základ archivních i vytištných

pramen se podrobn rozebírá innost a význam senátu za Kate-

iny II. kdy byl zárove vyšší soudní a dozorí institucí. Vládní
rada 1801—190 1 ; ,. rozkošné'' vydání opatené množstvím portrai-

tv. v nmž se podávají dje tohoto vysokého ruského úadu a pi-

pojují nejdležitjší úkazy, resoluce. naízení. [Materiály k d -
jinám ženského vzdlání na Rusi 1856—1880 podává

Lichaevá, podrobn vypravujíc všechny snahy, jež se nesly ku po-

vznesení ženského vzdlání od epochy reformi až do let osmdesátých.

Více ethnografy a filoloíjy budou zajímati uvedené již B 1 o-

moské by 1 i n y, sebrané A. Markovém, tvoící dležitý pí-

spvek pro poznání starého národního eposu na Rusi. Ruský bio-

grafický slovník vydávaný Polovcevem dospl ve tvrtém
svazku po f—c, a honosí se týmiž pednostmi jako svazky první.

Barsukovo obrovské dílo Život a spisy Pogodina dostoupilo

již k patnáctému tomu a obsahuje zajímavou dobu politických i spo-

leenských událostí z let 185Ó—58, tedy periodu ,.perodu"' a kvašení,

kdy se pipravovalo již osvobození rolnictva. Popis d o k u m e n-

tv a dél z archivu nejsvtjšího synodu týká se více než 5C0

listin z prvního roku panování císaovny Anny Joanovny. Sto jede-

náctý svazek Sbor nika císaského Historického
spolku je vnován velice interessantním zjevm i)olitiky Anny
Joanovny r. 1735.; svazek tento je dležit hlavn cro vnitní djiny
ruského hosudarstva.

Ruské drama v minulém roce. A se píše kapitolka tato o ru-

ském, polském nebo eském dramatu, všude vvdilíží dosti suše. Xa
jevišti se udržuje peklad a znova peklad, a sem tam se zablýskne

originelní pozoruhodný kus. Aby referát vypadl trochu obšírnji,

bylo by teba se rozepsati o- významu divadla vbec, které nám ped
oima pohodln ventiluje a provívá všechny denní otázkv, a asto
i vesele nás pobaví. A proto mají na Rusku také divadla francouzská

a italská a výborné balety, aby si píjemným zpsobem mohli osladiti

život a zapuditi rzné chmury.
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Pvodní produkce ruská v tomto oboru je pece jen nepatrná.

Tak ku p. na nejvtším divadle Alexandriském v Petrohrad mli
dv novinky: „Záv" Gndie, ale druhá novinka pocházela již

od Sudermanna.

V divadle Literarn-umleckého družstva zpsobili mnoho hluku

,,Kontrabandisté" Litvína a Krylova a cenou vyznamenané

drama Radzivilovie ,,Pežité". Nyní je v mód pepracovávati

slavné romány na divadelní kusy ku p. Quo vadis
;
podobn se stalo

s ..Bratími Karamazovými'', jež pro divadlo upravil Dmitrijev. Ko-

nen — vedle ady pekladv uvésti teba Koževnikova ,,Dým

vlasti".

\^ divadle pí. Šabelské dávali ,,Vij" podle povsti Gogola od

Sabelské a Protopopova .,Veselé otrol<yn".

V Národním dom Císae Mikulá.še II. se dlouho udržovala na

repertoiru vtší historická hra Krylova „Petr Veliký''.

V Panajevském divadle hrálo pohostinsku moskevské umlecké
divadlo; oíficielní i diletantská kritika je zahrnovala velikou chválou.

V repertoiru mli „Strýka Váu" u nás v pekladu p. dra B. Pru-

siíka, známého., a „Ti sestry" od echova a snad nkolik kus Haupt-

mannových a Ibsenových.

Jinak bychom musili uvádti dlouhou adu cizích autorv,

chtli-li bychom vypoítávati novinky na ruských divadlech. Zmínky
zasluhuje, že druhý sjezd ruských herc v Moskv poctil sám ve-

liký kníže Sergej ]\Iichajlovi.

V zimní saison byl tentokráte velice oblíben vždy (pravdivý

Ostrovskij a Shakes]u^are. V Novém divadle se provozoval již drama-
tisovaný „Foma Gordjev" Maxima Gorkého.

Opera ruská vykazuje dv nové opery ímského Korsa-
kova ..Sadsko" a „Cárská nevsta", které se však již díve dá-

valy na privátních divadlech. Také „Pskovianka"^' téhož umlce se

tšila velikému úspchu. Jinak se uvádjí ješt Šefferovi „Cikáni"

v Národním dom v Petrohrad.
Nejpednjší a nejvtší koncert v Petrohrad byl poádán e-

s k ý m i umlci pí. Maturovou, Ptákem a Jiráskem. Té chvály

nám na Rusku upíti nemohou.

Vasilij Andrejevi Žukovskij. Lístek k 50. výroí jeho smrti.

Napsal Dr. B. Prusík.

Za msíc a nkolik dní po smrti Gogolov zesnul i vrný pítel

jeho V. A. Žukovskij.*) Vkem byl starší Gogola a také smr za-

sáhla ho v požehnaném vku 69. let. Malá ves tulské gubernie Mišen-
skoje stala se 29. ledna 1783 (rus. st.) kolébkou Vasila Andrejevie

*) Prameny: Pypin, Istorija russkoj literatury; Polevoj, dto.; Vol-
konskij. tenija iz nis. lit; Pypin, Duševní proudy Ruska: Stín, Historie
ruské literatury; Seidlitz, Život a poesie Žiikovského a j.
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Bunina, pozdji adoptací Zukovským zvaného. Otcem Žukovského
byl statká Bunin. matkou poktná Turkyn Salcha, ukoistná
ruskými vojáky. Okolnost, že zrozen byl z matky Orientalky, ne-

zstala bez vlivu na duševní jeho schopnosti. Ostatn — jak drazn
poznamenává Pypin — celá rodina Buninských vždy vyznamenávala

se literárním vkusem, a mmozí její lenové bu sami byli spisovately,

nebo spisovately zrodily.

Údl nemanželských dtí obyejn bývá trudným. Zukovskému
usmívalo se štstí od malika. Zena Buninova milovala levoboka
svého chot jako své vlastní dít; její dcery s dojemnou nžností
peovaly o nevlastního bratra, pítel rodiny nebohatý statká adopto-

val dít a dal mu tak své dobré jméno. Ženy, v jichž vychovávání

rostl, vštpily srdci Žukovského neobyejnou mkkost a nžnost.

X^ení divu, že když dali Žukovského do pensionátu, cítil se tam ne-

šastným, postrádaje nžných rukou ženských. Teprve ve šlechtickém

pensionátu universitním nalezl spolenost sob pimenou ; tu budily

se v nm prvé poátky spisovatelské, ba nkteré z jeho prací už tehdy

pronikly i do asopis. ,,Je pozoruhodno, že v tchto prvních plo-

dech hbitov, náhrobky, smr. vnjší to pívlastky roman-
tismu, hrály v^nikajíc: úlohu'' (Stín).

Absolvovav pkn pensionát universitní, žil Žukovskij njaký
as na vsi, oddávaje se skládání melancholických a blouznivých básní.

Zpracování Gravovv eleg^ie .,\^esnický hbitov" otištno bylo v Karam-
zinov .,Vstníku Jevropy''. Tak seznámil se Žukovskij s Karamzi-

nem. K vybídnutí jeho pesídlil se Žukovskij do Moskvy, redig"Oval

njaký as Vstník Jevropy, vrátil se však brzo zas na ves, žil klidný,

idyllický život, zkalený posléze beznadjnou láskou. Miloval blízkou

píbuznou svou a práv to píbuzenstvo bylo nepeklenutelnou zá-

vadou satku. A tak Žukovskij, jenž vší silou duše své toužil po

šastném krbu rodinném, zbaven byl štstí životního a jen smutek
a žal ho oekával. ^Milovaná jím Marie Andrejevna Protasová po

krátkém manželství s professorem ^^loierem r. 1823 zemela. Smr
ta zasadila nezacelitelnou ránu rozlx)lestnnému srdci Žukovského.

Války Napoleonské vzbudily v Žukovském ohniv}' cit vlaste-

necký. A^stoupiv do ruského vojska jako poruík, vyznamenal se

v bitv u Borodina tak, že byl povýšen na kapitána. V téže dob
napsal dosavadní ruskou hymnu ,.Bože carja chrani" a jiné vlaste-

necké válené písn, jež na náklad carevnin v tisících exempláích
byly vydány a jež Zukovskému zjednalv pístup a píze u dvora.

Bezstarostnost, potebná každému básníkovi, zabezpeena mu byla

carskou doživotní pensí 4000 rubl, za niž mil jedinou povinnost:

uiti rtiské literatue leny carské rodinv. V této vychovatelské in-
nosti získal si Žukovskij nesm.rtelných zásluh co vrchní vvchovatel

potomního cara Alexandra II. Osvoboditele. Nejenom hodnost taj-

ného rady, i vdnost celé Rusi za ideální vjxhovu bylo mu odmnou.
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Ukoniv vychovatelský svj úkol odejel do ciziny oddechnout

si. Tam konen došel svého cíle, založiv si šastnou rodinu, i díit-

kami požehnanou. Chotí jeho stala se mladá dí\^ka, dcera mahe
Reuterna v Dússeldorfu, kde se Žukovskij i usadil, shromažuje

kolem sebe kruh ruských spisovatel a pátel literatury. I Gogol ná-

ležel ke kruhu tomu. Štstí rodinné kalila mu ponkud vlastní jeho

churavost, proti níž mam hledal pomoci v Baden-Badenu. kdež

zemel 12. (25.) dubna roku 1852.

Jako lovk byl Žukovskij zlatého srdce. Jeho jediným

oílem bylo tiché štstí rodinné, tomu dával pednost i ped svou in-

ností veejnou. Vlastnosti vští]>ené mu sestrami, nevlastní matkou

a tetami — vlastní matka jeho byla mu jen rodikou, ne však matkou-

pstounkou — uchoval si Žukovskij až na práh smrti. ,3yl to muž
povahy šlechetné, vážné, prosté vší malicherné závisti a ctižádosti,

kesan s vysokými ideálními snahami. Vynikal vzácnou dobrotou,

srdeností, laskavostí, lidumilností. Ani vysoké postavení u dvora,

ani bohatství ani sláva nekazily jeho isté duše. Sedlákm svým dal

svobodu. Chudým a nešastným pomáhal penzi a pímluvou. Svého
postavení užíval k povznesení literatury, umná a vdy, k podpoe
talent. Souasným spisovatelm bvl moudrým rádcem, tšitelem

a podporovatelem v neštstí ; pimlouval se za ty, kdož upiadli v ne-

milost carovu, v šlechetné duši své neschopen jsa závisti, radoval se

z každého talentu, podporoval klesající síly .... Vbec tak istou,

ideální povahu, jako byl Žukovskij, nenajdeme mezi ruskými spi-

sovately". Tmi slovy výborn charakterisuje A. G. Stín Žukovského
co lovka.

Doba, v níž vystoupil Žukovskij, byla dobou pelomu. Officiclní,

dvorská poesie Državinem mizí — tvoí se zvláštní tída, literát.

,. Pátelská spolenost" seskupená kolem moskevské university, do-

chází vé platnosti. Novikov, Karazim, Turs^env otec, vystupují do

popedí. K nim pimvká se mladý Žukovskij astávásesKara m-
z i n e m na poli i3 o e s i e vítzem nad p s e u d O' k il a s s i-

c i s m e m, za njž do Ruska uvádí cizí, hlavn nmeck)' sentimcn-

talismtts a romantismus. Podlehli mu i Puškin i Gogol, ale tento po-

zdji stal se vítzem nad romantickým smrem a uvedl v literaturu

realismus. Karamzin a Žukovskij studujíce anglického Richardsona

a nmecké sentimentalnosti Brgerovy a j., tak velice si oblíbili sladké

slzy melancholické poesie, že dílem napodobovali vzory cizí, dílem je

voln pekládali, pahásnili.*)

in obou muž byl epochální.

..Žukovského romantická Musa dala ruské poesii duši i srdce,

seznámila ji s tajemstvím utrpení, ztrát, mystických zjevem a ulekané

snahy k onomu tajemnému svtu, který nem.á jména, ani místa, ale

ve kterém mladá duše cítí svou rodnou, zaslíbenou zemi". (Blinskii).

*) NejlepSí seznam dl básnických Žukovského jest na str. 232.

a si. IV. dílu Pypinovy Ist. russk. lit.
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Pekrásn charakterisuje dílo Žákovského kníže Voikonskij ve

svých ,,teních z ruské literatury"

:

,,S Žukovským poesie v Rusku dostává své pravé místo: stojí

neodvisle nad praktickým životem; hranice její jsou rozšíeny, její

živly rozmnoženy. To všecko není ješté skutená, svá, ruská poesie,

pravý as ješt nepišel . . . Ale jazyk se rozvinul, zpíval v nejjem-

njších verších, lidé slyšeli i chápali smysl poesie, srdce bila po nej-

vyšších tužbách, ideály vábily, volaly po vtlení, cesty byly oteveny,

zdálo se, že nebesa se otvírají . . . zem ekala. Te mohl se objeviti

rodný básník a on se zjevil —• v Puškinovi".

Ano, to, že Žukovskij upravil cesty mistru ruské poesie, to cha-

rakterisuje místo jeho v ruské literatue. Žukovskij byl pr-
kopníkem pravé poesie na Rusi a proto v obdivu a úct
sklání se dnes ped ním a památkou jeho veškero potomstvo, proto

pi jmén Puškin ozve se nám vždy jméno — Žukovskij!

Epigon Maxima Gorkého. *)

Nová hvzda vzešla na ruském literárním nebi. Není to snad

hvzda rovnající se jasem a velkostí hvzdám Tolstého, echova
a Gorkého, ale ilá, tpytivá hvzdika, budící vaši pozornost

hned prvním objevením se na báni nebeské.

Je to mladý autor, Leonid Andrejev.

Málokdy první, debutová kniha vzbudí takovou pozornost a

takové vážné, kritické studie, jako ctitel mistra svého IMaxima Gor-

kého, Leonid Andrejev.

Mám v Rusku píznivce, jehož pímluvou obas dostává se mi
darem debutových knih mladých autor. Je to A. P. echov, jenž

prokazuje mi tak nezasloužené pozornosti. Jeho laskavostí dostal

jsem jednoho dne: knihu ,,Razskazy'' od neznámého mi dosud au-

tora Leonida Andrej eva, pipsanou x\leks. 2\laks. Peškovu (Alaximu
Gorkému). Piznám se, že s jistými pocity skepse bral jsem se do
ruky knihu. Ale hned po prvním obrázku ,,Bolšoj šlem" poznal

jsem, že mám ped sebou talent nevšední.

Hned na to objevívší se kritiky a literární studie o Leonidu
Andrej evu v pesvdení tom m utvrdily.

Dožádal jsem autora o autobiog-rafická data. Sdlil mi je

s onou skromností, v jaké má jenom v A. P. echovu rovna:

„Narodil jsem se r. 1871. v provinciálním mst; a od té

doby stále jsem se uil, v g-ymnasiu, pak v universit, jejíž práv-

nickou fakultu absolvoval jsem r. 1897. Uil jsem se, ale niemu
jsem se poádn nenauil. Žil jsem rozervan a na prázdno; stále

jsem nco hledal, ale nenacházel. Tžký to byl a bezplodný život,

bez cíle, jenž vehnal m r. 1894 v pokus samovraždy. Kdvž jsem

*) Prameny: I-eonid Andrejev, Razskazy. St. Petrburg 1901. — M. u-
nosov, Nevyskazannoje. fježedn. So. 1901, Nro. 12.) Referát v Lit. Vést. 1902.
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absolvoval Moskevskou universitu, ml jsem v kapsách prázdno

a v rukou diplom, od nhož jsem nemohl býti živ. V tu dobu nej-

krutší ml jsem na starosti velkou rodinu, když mi práv tehdy

otec umel.

Jako spásu pijal jsem nahodilou nabídku, abych se stal soud-

ním zpravodajem jednoho z denník. Tím mohl jsem své rodin
aspo nejnutnjší zaopatiti. Když jsem pracoval rok, vyzval m
opt nahodile redaktor, bych napsal svátení povídku. Chopil jsem
se té píležitosti a tak r. 1898 pokusil jsem se v krásné prose.

Te vidl jsem, že literatura, kterou vždy jsem tolik miloval,

stane se mým životním zamstnáním. Jsem stále ješt žurnalistou,

píšu stati o spoleenských otázkách — jakkoliv ne s velkou chutí —
a prázckié chvilky vnuji své belletrii.

Silnou pomoc i vliv ml na m mistr mj Maxim Gorkij —
jeho zásluhou probudil se ve mn duch nelítostné autokritiky. jeho

zásluhou uchránn jsem byl ubohé domýšlivosti . .

."

Tolik o jeho život. Te k jeho dílu.

I v Rusku stžují si na nedostatek talent, na úpadek belletrie.

Nkolik smlých mladých lidí, kteí drzým elem nahrazuji talent,

ovládlo soudobé literární pole a pravé talenty se neobjevují. Tolstoj

dohasíná, echov je tak skoupý na slovo, Gorkij tato hvzda,
o které rozepsal se celý svt, v pravém slov tch významu : celý

svt obou polokoulí, zaíná už na Rusi býti všedním, hrubým —
nová hvzda se vynouje Leonid Andrej ev. Dnes o nm píší

všechny vážné listy ruské, píšeme o nm my i druzí Slované, za

pl roku dotete se jména Leonid Andrejev ve všech revuích an-

glických, francouzských, italských, o nmeckých ani nemluv

!

A pece do letoška byl 1 na Rusi Andrejev neznám. To že

psal už od r. iSqS do asopis, neznamená nic, protože na Rusi

ztratily asopisy dvru a chce-li se autor státi známým, musí vy-

dati knihu.

A týž dojem skepse, o nmž zmínil jsem se výše, ml i M.
Cunosov bera do ruky knihu njakého L. Andrejeva. Ale tu noc,

kdy zaal ísti jeho povídky, nemohl se odervati od ní až do úsvitu,

pokud nedoetl knihu ; tu noc poznal, ,,že opravdu vychází nová
hvzda. Ona zableskla se stíbit nad samým obzorem a pronikla

mlhou asného Petrohradského rána svými krásnými záhadnými
paprsky."

To. co u iVndrejeva nejmocnji psobí, jest jeho s v é r á z n o s t.

On není podoben nikomu, nenapodobí nikoho — leda snad Gorkého,

a i to ne otrocky — je vždy ve všem svj, prostý, nžný, bez

kothumu a hluboce dojímavý. Nic není banálního v jeho klidném
toku povídání, není z druhé strany urvaných, nejasných passáží.

Jeho sloh je istý jako voda praménku, a práv ta istota vás

k sob táhne.
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ekl jsem, že již první povídka „Velký šlem'' upoutá mocné.

tyi Jidé, mšanské sféry, scházejí se pravideln ke liíx ve vint.

Hrávají tak zaujaté, že zapomínají na celý ostatní svt. Seznámili

se kdysi kdesi, neznají se blíž, a jediné, co je svádívá dohromady,

je vint. A pece ti lidé mají i svj druhý život. Jeden z nich Nikolaj

Dmitrijevi, býval vždy takový ržový, zdravý muž a pak pojednou

sešedivl a jakoby byl i vzrstem se zmenšil, když mu za nco
syna poslali na Sibi. A tak mu zbyla ta hra ve vint a jednou pi
ní umel, rann mrtvicí ve chvíli, když ohlásiv velký šlem, a riskuje,

že zstane bez jedné, odkryl talon a shledal, že se mu nedostává

pikové eso. Smr uchvátila ze stedu jich lovka, jenž jim byl po-

tebný ke he ve vint, o nmž ani nevdli kde žije, má-li ženu,

i je-li sám ... A ti ostatní zahloubali se do myšlenek na smr.
Pojednou optala se Eupraxie Vasiljevna (sestra jednoho ze ty
hrá, žijící u bratra, u nhož hrái se scházeli) druhého ze stálých

hostí

:

— A vy, Jakobe ívánovii, stále bydlíte v starém bytu ? —
A tu obrázek koní. Cítíte to nedopovdné, v této tak 'piro-

zené a pece siln psobící otázce.

Zdálo by se — praví ruský kritik — že po Dostojevském nelze

už nic napsati v oboru psychologie. Ale x*\ndrejev ukázal, že obor

ten je nevyerpatelný, a že talentovaný pozorovatel vždy v nm
najde nco svého. Jeho povídky jsou hotovými psychologickými

objevy.

Pod mrazem nenávisti, jakou k sob chovají lidé, autor nachází

ohnivá vzplanutí vzájemné lásky (,,U okna"), v zkaženém chlapci

bije nžné srdce, rozeháté myšlenkou na andlíka (,,Andlíek").
Vliv Gorkého jeví se hlavn v nádechu pseudoromantickém

nkterých jeho obrázk. Nejvíce vyniká tento nátr v povídce

,,Lež" a ,,V^ temnou dál". V této povídce vystupuje jeden z onch
intelligentních bosák, nepokojné krve a tulácké duše, jak v pe-
etných variantech najdete u Gorkého.

P r a v ý m i p e r 1 a m i celé knih}- a možno smle íci
i celé souasné ruské tvorbv jsou dv povídky:
„Mlení" a „Žili — byli".

V první z obou pijíždí dom na ves dcera z Petrohradu k ro-

dim — popu a jeho žen. Jela do metropole proti vli otcov,
jemuž Petrohrad zdál se ímsi velkým, strašným, plným neznám3xh
nebezpeí a cizích, lhostejných lidí. A tam osamocenou, slabou Vru
zahubili. Vrátivši se dom, byla njaká divná, vn mlelivá. To
úporné mlení budí hnv písného, ba despotického otce jejího. Ne-
pomohly prosby, nepomohly hrozby, dcera jako dív ležela celé dny
nahoe ve svém pokojíku, ležela a — mlela. Veer chodívala ven

a vracela se pozd v noci. Jednoho dne vyšla jako zvykle a nevrá-

tila se. Na trati našli její tlo peaté v pli. Hrozivé mlení, k ší-

lenství dohánjící, skonilo pod parostrojem. Ale nové neštstí stihlo
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tvrdého popa. Žena jeho, nžná ale tupá žena, pi zpráv o smrti

dcein ranna mrtvici ztratila vládu nohou, rukou i jazyka. Sedí,

dívá se, ale hýbati se nemže a — mlí. Duši popovu rve to kruté

tajemství, pro umela Vra. Ale nedozví se to nikdy. Chce se

o.spravedlniti ped ženou, ale ta ho slyší, snad lituje, ale nehýbe

se — mlí. Píšerné mlení vedralo se znovu pod stechu popova

nešastného domku.

„Sila této kresby leží v tragismu, v tom neodvratném, osud-

ném, nepochopitelném sbhu okolností, jehož píina nikomu není

jasná a s nímž bojovati jest nad naši sílu. v drtivém, strašném

osudu. V našem soudobém život tragism hraje snad tutéž úlohu,

jako v starovku."

„A táž hrza, navátá mranem tragického neznáma, na jehož

podkladu postupn vystupují v jistém osvtlení všechny hnusnosti

našeho života totéž chvná a úžas duše, rozbouené neštstím

a nevýslovným hoem, velkolep vyjádeny jsou v rt ,,Zili —
byli".

Bohatý kupec, jenž celý život svj okrádal lidi, pišel do ne-

mocnice. Leží v jednom pokoji s veselým, vlídným diákonem, tší-

cím se zase ku své rodin. Kupec je zachmuen — ví, že domácí

lidé ho nenávidí a ekají na jeho smr; diákon ví, že doma ekají

na jeho uzdravení. Oba jsou lékai odsouzeni k smrti. Kupec ví

o tom, diákon ne. Kupec nesnese veselé mysli diákonovy, a v zlosti

ekne mu, že i on musí zemíti. Zmlkl diákon a od té chvíle nebylo

už slyšeti v komnat jeho vlídného, veselého hovoru.

A v noci stkaní, zoufalé, poslední stkaní ukázalo kupci v plné

nahot hnusnost jeho skutku. Rozplakal se i kupec.

Plakali pro slunce, které už nikdy neuvidí, pro jablo, která

i bez nich bude vydávati své plody, plakali pro tmu, jež je uchvátí,

pro milý život a pro drsnou smr . . .

Ohromující, zdrcující je dojem této tak životn pravdivé, hlu-

boké, psychologické práce.

V Leonidu André jevu — resumuje M. Cunosov —
ruská krásná literatura získává mohutnou, vyni-

kající sílu. Jeho oborem není široký rámec románu, ale minia-

turní dušemalba.

Andrej ev používá mikroskopu pi své práci.

A zcela správno, že si obral toto pole, po Dostojevském za-

nedbané. Vnikání v záhyby duše není prací snadnou a proto u ru-

ských belletrist nená oblíbeno. Odbýti vylíení duševních stav n-
kolika frásemi je daleko pohodlnjší.

Proto tak vítáme srden Andrejeva, že nám podává víno isté,

nemíchané, víno vlastní, zdravé révy, a ne jako vtšina jeho vrstev-

ník rozbídlé víno a k tomu ješt nalévané do starých, zchátra-

lých mch . .

.

Dr. Boivoj Pnisík.
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Polská belletristika r. igoi.*)

Rok 190 1 nedal polské literatue takových znamenitých plod
jakými byly roku 1900 vydáni Sienkiewiczovi ,,Kižáci"a Žeromského
„Ludzie bezdomni". Žádný z pednich spisovatel neobdail roku

toho polskou literaturu vtším dílem, spokoj iv se leda drobnjšími
pracemi. I v lyrice nic vynikajícího r. 1901 se neobjevilo. Jediné

dramatické umní vykazuje ne-li dokonalá díla umlecká, tedy

alespo živou snahu po povznesení a zdokonalení tohoto druhu li-

teratury polské.

V oboru tomto r. 1901 první místo si dobyl S t a n i s 1 a w W y-

š p i a s k i mohutným plodem svým „Wesele" (,. Svatba" )

.

P. Chmielowski nechce ho nazvati velkým básníkem, messiášem,

jejž polská literatura dlouho oekávala, nechce ho nazvati pímým
ddicem Mickiewicze a Slowackého, nebo by to bylo nespravedlností

vi tm pracovníkm, již Wyšpiaskému urovnávali cesty, ale

uznává vroucn ve Wyspiaského plodech — Warszawiance, Legionu

a Weselu — tak plastické, bohaté a živoucí fantasie, v jaké nevy-

rovná se mu žádný z vrstevník jeho. V jeho dílech objevují se pímo
geniální myšlenky. Svou cestu hledal Wyspiaski již nkolik let.

Nkterá themata nosí v hlav po léta, než je odje formou, jaká se

mu zdá býti nejumletjší. A formu tu hledal rovnž drahnou dobu,

Maeterlinckovská vidní, plastické obrazy tragoedie ecké, vše to

jeví svj vliv na Wyspiaského v dob, kdy ješt nevytvoil si svou

vlastní formu. Ale není to manýra, již by Wyspiaski prost na nové

své plody applikoval, je to forma velmi rozmanitá a pece vždy ori-

ginelní. Idee jím hlásané nejsou nové, ale situace vznikající ze

stetnutí se sil, pevážn vniterních jsou nepopírateln<'m duševním

majetkem Wyspiaského. Lze míti v mladý talent Wyspiaského
nadje nejvtší

!

I Kazímierz Tet m. a jer navrátil se roku 190 1 k dramatu.

Ohlásiv se ped léty iVIaeterlinckovskou ,,Sfingou" pispl k lite-

rární produkci r. igoi dram.atickou fantasií : ,,Zawisza Czamy".
Obrazy života vesnického a lyrické ásti dramatu jsou nejzdailej-

šími, kdežto psychologii charakter bylo by možno mnoho vyiiýkati.

Týž autor r. 190T napsal román ..Panna Mery", v nmž uvádí nás

na voskované parkety salon varšavské plutokracie. Pedvádí nám
povahu ženy, nadmíru živého temperamentu. ohnivé fantasie, cti-

žádostivé, vdomé svých cit a stále se kochající v jich analyse. Za-

milovala se do skladatele, slíbila státi se jeho ženou, ale když jeho

opera utrpla porážku, zdeptala své sliby a vdala se za zruinovaného

hrabte, slavného sportsmana. Ale city vrátí se jí znovu, když skla-

datel po létech vrací se do vlasti ovnen slávou svtovou. Tu však

pohrdá on jejími pozd probudivšími se city.

Velmi plodným byl loni A n d r z e j N i e m o j e w s k i, jenž

krom drobn3'-ch skizz vydal sbírku básní v prose ,,Legendy" a dv

*) Pramenem mi jest studie Piotra Chmielowského otištná ve výborné
krakovské revui »Poglad na áwiat*. 35
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dramata ..Familia" a „Rokita". Prvé z obou je hrzyplným, ale re-

alistickým obrazem vesnických pomr polských, druhé pak je dra-

matem symbolickým, v nmž duchové i lidé slouží k utvrzeni my-

šlenky o vné, neúnavné, teba že tiché sklamáni a bolesti plné snaze

po svtle a štstí.

Jan Kasprowicz vydal básn ,,Ginoncemu šwiatu". Jsou

zcela rzný formou i obsahem od pedchozich plod Kasprowiczo-

V3^ch, dosáhly silného úspchu, nkteré z nich prohlašovány za

chef oeuvres. Chmielowski uznává hloubku jich citu, ale upozoruje

na nebezpeí, jehož básník necítí : že totiž tím, že udržuje tenáe
v nadmíru vysokém napjetí citovém po celou sbírku básní, mže za-

viniti to, že cit tenáv se otupí a pejde v necitnost. Hymny ne-

smjí býti dlouhé, nemají-li unaviti, a duševní zmalátnlost odnese

si tená po petení vysoce poetické liudby Kasprowiczovy najisto.

Stanislaw Przybyszewski vydal v loni další ásti

svého ,,Homo Sapiens" : „Po drodze'' a „W Malstromie" a mimo to

dv dramata ,,Taniec milošci i šmierci". V dramatech svých, vý-

born po stránce scénické zbudovaných, je Przybyszewski zcela jas-

ným a nelze mu tém nic vytýkati ; v povídkách svých upadá v ta-

kovou chorobnou nejasnost a v takové hypersubtilnosti, že stává se

prost nesrozumitelným. Pohlavní styk hraje v dramatech Przyby-

szewského roli vdí. Ale není to známý francouzský trojúhelník:

muž — žena — milenec, nýbrž obyejn ty- a více úhelník : dva

muži, dv ženy a pod. V té píin Chmielowski — a není pí-
telem Przybyszewského — ujímá se ho v jedné vci: polské obe-

censtvo zcela klidn dívá se na manželské tragoedie francouzské,

není poboueno choulostivými scénami, ponvadž se jedná o osoby

z francouzské spolenosti. Sotva však ukázal Przybyszewski, že

manželská traj^oedie mže býti zcela dobe vzata i z polských kruh,
tu povstalo mravní rozhoení náramné. Ces polské ženy jest urá-

žena — znl tenor protest více mén farisejských.

Mladý talent dramatický objevil se ve spisovatelce Žofii
Wojcické, jež r. 1901. vystoupila dvma dramaty ,,Dyletanci"

a ,,Psyche". V obou pracích jest mnoho zajímavých stránek soudo-

bého života polské intelligence, chápající se chtiv veškerých „no-

V3xh proud".
Ze obrazy ze života židovského v dramat polském hrají ne-

menší roli, nežli vliv židovský v skuteném život, je pirozeno.
K pí. Zapolské, jež Málkou Schwarzenkopf vzbudila pravou sen-

saci, pistupuje v tomto oboru advokát a redaktor „Krytyky" W i 1-

helm Feldmann, jehož dramata ,,Soudy Boží", ,,Cudotworca"
a ,,Czyste rence" jsou velmi zdailými pracemi napsanými živým ja-

drným slohem. Život židovstva zná autor dokonale a líí ho tak,

že neupadá nikdy v nechutnou karikaturu.

Mladý dramatik Tadeusz Koczyski, debutovavší
pedloni Otchlaní, napsal r. 1901 nové drama ,,Kajetán Orug".
Hrdina je snílek, básník, nucený životem, by se obíral prmyslem.
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Prmysl má mu pomoci k dosažení bohatství a toto zas k dosa-

žení ruky dvete z bohatého a pedpojatého mšanského domu.
Ale Orug je dobrým psychologem a pozná zavas, že city dvete
nejsou istý, že on má býti jen reservou, zklamou-li vyšší ambice

její po lepší partii — a zi-ekne se jí.

Sbírek básní vyšlo roku 1901. nkolik. Pední zmínku zaslu-

hují „Sny o potendze" (Sny o síle) Leopolda S t a f f a, co mo-
hutný a mužný appell k zanechání chorobného zkomírání a utápní
se v apathii, co zdravý záchvat touhy po nové síle, úkaz to, že

i nejmladší generaci básnické pomalu pejídá se apathická blaseo-

vanost a fingovaná životní impotence dekadentská.

Solidní básn, umírnné obsahem, pravidelné formou pod ná-

zvem „Poezye" vydal Józef Wišniowski; utrpení lidu továr-

ního srden, prost a bez falešného pathosu líí A r t h u r G 1 i s z-

czyski v sbírce básní ,,Z mroku i dýmu"; o Kazimírovi
L e wan d o w s ké m. jenž vydal básn ,,Lais", o povstné hetee
hellenské, praví Piotr Chmielowski prost, že je to silný talent

trpící jedin naprostým nedostatkem ethiky. Epigonem Tetmajera

a Rydla jest ve svých ,,Poezyje" Edmund B i e d e r, nadšený

krásou tatarské pírody.

Posmrtné verše mladého básníka nešastného nadlovka,
umírajícího v 20 létech s vdomím o nicotnosti , .nadlidských

theorií", ,,Utwory" W itolda Gozdawy Godlewského
jsou smutnou upomínkou na rozervanou duši mladikého básníka,

zklamanou ku konci ve svých snech a nadlidských tužbách.

Na hranici mezi poesií a prosou pohybují se výtvor}^ Jiího
Orwicze (pseudonym dámy), plné mkké, srdené citlivosti,

znamenitého ducha pozorovacího i v podrobnostech. Obrázek ze ži-

vota vesnického ,,Bartlomiej Slomka" byl poátkem, povídka ze ži-

vota šlechtického ,,Wšród rodzinnych gniazd" a sbírka povídek

„Okruchy žycia" pokraováním nadjného debutu. Mladá autorka

jeví náklonnost k optimismu, a tší se ze života hledajíc v nm
vždy radji jasné než temné stránky.

Básnmi v prose jest kniha, pipomínající ponkud Chateau-

brianda ,,Azaryasz" od F e 1 i k s e H a b d a n k a. Jsou to tém
proroctví o vyšší cen života inného nad hloubavým, citu nad roz

umem, o nutnosti idee obtování se, slovem uskutenní všech tch
krásných ideí, o nichž se mnoho mluvívá, ale jež málo kdy b)'vají

v život uvádny.
Z plod ist prosaických teba zmíniti se pedevším o sbírce

novel zvnlého Ignáce AI a ci e j o w s ké h o (Severa) ..Le-

genda''. Je to dstojný poslední odkaz pedasn zesnulého spiso-

vatele polského.

Nejznamenitjší povídkou loskou jest ,,Spra-
wa Dolengi" Josefa Weyssenhofa. Autor ..Žywota Pod-
filipského'' je spisovatelem zcela soudobým, ale ne modernistou. ,,On

35*
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zná je však dokonale ty životní esthetiky, kteí procitu ji každou

sebe drobnjsi dissonanci v jejich sebelásce, ale nechtj i a snad ne-

dovedou cítiti s utrpením cizím, by bylo sebe naléhavjším. Zná vý-

born váhavost duší v základ dobrých, ale strašliv odvislých od

chvilkových dojm, na nž okamžit reagují, jsouce neschopni stálé

rovnováhy zásad a povahy. Zná rovnž ony polichinely fráse, jimž

zdá se, že všechno: myšlenku, in, pocit možno nahraditi gymnasti-

kou slova, ne-li k užitku bližních (o ten nedbají mnoho!) tedy ale-

spo k vlastní chloub a chvále. A takovým modernistou Weyssen-

hof není; on pedráždní vnímavosti nepovažuje za nejdokonalejší

vlastnost, naopak zdravý rozum vysoko si cení, jakož i prosté a

srdené city, užitenou innost a silný charakter. Hrdinou uinil

Weyssenhof v „Sprawie Dolengi" šlechetného inženýra a vtipn bi-

uje v román svém dekadenta malíe vtírajícího se mezi šlechtice,

malujícího fialové irise na žlutém podkladu ne proto, že tak cítí,

ale že to vidl na francouzských affichich. Román Weyssenhofv
vrhá smutné svtlo na šlechtu polskou, neschopnou iniciativy. V sfée

mšanstva vytvoil autor jednu pracovitou postavu, ne prostou vad

a i malých smšností, ale rozumnou, vdomou toho, co chce a k emu
smuje a obtavou.

Po této nejsilnjší knize polské belletrie za rok 1901. nejvíce

k srdci promlouvá ,,Podniebie" Edwarda Paszkowského,
plná mladického ohn, snv a tužeb malé hrstky mladých nadšenc,

kniha v pravd hovoící od srdce k srdci

!

Stanislaw Pytli ski z jiné stránky, bolestnjší, líí

mládl a jeho sny na své povídce ..Koledzy". Ale nechce zoufati ani

on, a vidí ernji než Paszkowski.

Alfréda Konara román ,,Panny" chce líiti spolenost var-

šavskou, ve dvou pannách, z nichž jedna doekala se klidného staro-

panenství, druhá pecházela z rukou do rukou a na konec vyžilá

jsouc, stala se spolenicí mladé, bohaté hýilky.

Ze starších autor vtšina ohlásila se bu m.lením nebo drob-

nými vcmi.

S i e n k i e w i c z, zvnlý Balucki a Boleslaw Prus—
mleli.

Orzeszkowa vydala sbírku novel : ,,Chwile" ; S y g i e t y -
ski sbírku „Drobnosti"; Adam Krechowiecki pkné histo-

rické obrazy ,,Fiat lux" (z doby Jadwigy a Jagailla) a ,,Sláva"

(z doby Michala Korybuta) ; Artur Gruszecki, vnující se

vždy njaké palivé otázce spoleenské, tentokráte posvítil si na

zhoubný vliv dostih, vvlíiv vše pirozen v povídce ,,Na wyšci-

gach".

Literárních debut v roce iQOi bylo velmi hojn, a

i co do jakosti velmi zdailých. Dámy hojn v té píin byly za-

stoupeny.
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L. Jaholkowská Koszutská velmi pkn se ohlásila

memoiry „Z teky wraže" ; silný dojem zstavuje román v dopisech

„Przekonana" od A. S u s z c z y s k é. Je to dobrá psychologická

studie ženv.

Klidnjší obraz života nakreslila ^I. D o ma s k a v povídce

„Brzydka". Ošklivé, bohaté dve dojde k trapnému poznání své

ošklivosti, myslí, že její ctitelé chtjí ji jen k vH penzm. Le
jednomu z nich podailo se ji pesvdiit ji, že možno milovati i duši

krásnou v nehezkém tle a toho si vezme za muže.

Jiné zdailé debuty odbyli si Jan Augustinowicz (Pociongniencia

pendzlem) ; X. Barozka (Utopista) ; Stefan Krzywoszewski (Zmierch,

Pani Jula) ; Jan Sielski (W pól drogi) ; K. Strzelbicki (Blichtr)

a m. i.

Resultatu celoroní tvorby polské tentokráte Piotr Chmielowski

nepodává.

Nebyl by píliš veselým. Dr. Boivoj Prusík.

*

Franz Tetzner, Die Slawen in Deutschland. Braun-
schweig 1902. 8.15 'Si. — Objemná (500 str.) kniha o zbytcích

Slovan v Xmecku. ozdobená 215 vyobrazeními a 15 melodiemi,

sleduje pedevším cíle národozpytné. Slovanské obyvatelstvo v íši

nmecké sestavil si autor do tohoto schématu

:

Jméno OkroQlilý poet Materská e Církevní e
Prusové

! Kolem r. 1700
zcela

I

germanisováni

LJtvané

Lot5'ši

Mazui

Pilipponi

eši ve Slezsku
pruském

Moravané ve
Slezsku

Srbolužiané

121 .COO

1.000

260,000

500

13.000

57.000

110.000

Díve pruská
nyní nmecká

Litevská
a nmecká

Lotyšská, litev-

ská a nmecká

Mazurská
a nmecká

Ruská, polská
a nmecká

eská
a nmecká

Moravská (I)

a nmecká

Lužická
a nmecká

Díve pruská
nyní nmecká

Litevská
a nmecká

V severních krajích

litevská a nmecká,
v již. pouze nm.

Polská
a nmecká

Ruská

eská
a nmecká

Moravská (!)

a nmecká

Lužická a nmecká;
v nkterých katol.

kostelíchjen lužická
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Jméno Okroiiilý poset Mateská e Církevní e
Polabané

Slovinci

Kašubové

Poláci

Kolem r. 1800
germanisováni

200

137.000

2,500.000

Dív Polabská
nyní nmecká

Nmecká
a slovinská

Kašubská
a nmecká

Polská, z ásti
polská a nmecká

Díve polabská,
nyní nmecká

Díve polská,

nyní nmecká

Dív polská a n-
mecká, tevtšinou

jen nmecká

Polská
a nmecká

Uvedl jsem úmysln tuto vstupní pehlednou tabellu autorovu

v úplnosti. Je nad míru pouující.

Pedevším íseln vidíme, že v Nmecku nejvíce je Polák
(2,500.000), Mazur (260.000), Kašub (137.000), Litvan
(121.000), Lužian (110.000). Prostedn echu a ,,Moravan"
(13.000 a 57.000), nejmén Lotyš 1000, Pilippon 500 a konen
Slovinc 200.

Srovnáme-li íselné množství nkterých vtví slovanských s ny-

njším jazykem kostelním, vidíme, že mnohdy menší vtev úporn drží

se slovanské ei v kostele, než potem vtší. Všimnme si, že Ka-
šub je 137.000 a pece v kostele podléhají germanisaci, kdežto na

p. 500 Pilippon drží se houževnat ruské ei kostelní. Že kostelem
— a to i katolickým i protestantským — nejvíce vniká germanisace

do vtví slovanských, to vidíme zejm ve 4. rubrice naší tabelly

:

Slovinci, již. Lotyši, Kašubové dali si e chrámovou docela zger-

manisovati. Ne tak e mateská. To ješt jest poslední hráz ger-

manisace — le odolá-li ta brutálnosti na vždy?
A te co znamená kniha Tetznerova? Pro nás Slovany bude

po létech znamenati neocenitelný dokument statistický, jak kolem
r. 1900 byli Slované ješt silným živlem v íši nmecké.

Pro ethnografy znamená hojnou studnici k národopisnému
studiu slovanských vtví, znamenitou snšku materiálu i odborné
literatury, dílo v ohledu tom úpln vyerpávající veškery otázky, jež

klade si národozpytec pi svém bádání. Knihu, bez níž neobejde se

slovanský ethnograf potud, pokud nebude napsána nová, leipší. Po-

drobný vdecký referát, jejž pinesou dojista naše odborné asopisy
vytkne snad leccos v jednotlivostech, v celku však dojista souhlasiti

bude, že je to jedna z nejlepších knih, jež o Slovanech v Nmecku
byly napsány.

Avšak nemohu se ubrániti dojmu, že kniha ta vedle dokumen-
tární dležitosti pro nás, a vedle vdecké ceny pro. národopis, má
ješt jinou, ne nedležitou váhu. Míním tím nmeckou vládu. Je to
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pro ni pímo lákavé, vidí-li v jasném pehledu zbytkv slo-

vanské v Nmecku, aby položila si jasnou otázku: co až posud
vykonala germanisace a co na poli tom ješt zbývá
vykonati? Povrchní odpov podává autorova vstupní tabella.

dkladnjší pouení najde vláda nmecká v textu a nejvíce mezi

ádky. Tuto jen namátkou nkolik citát: V kapitole .,Kultumí práce

Friedricha Viléma I." píše autor: ,,Pi tom ovšem nezapomínal ni-

kterak germanisace, bylo jeho pravidlem: ,,ím víc Xmc do zem
(litevské) pijde, tím lip". — Ješt otevenji píše autor v kapitole

„Germ.anisace Lužian" : „Ob3'vatelstvo lužických osad dlí se na

ti ásti : a) na statkáe, hostinské, emeslníky, b) na úedníky

a c) na rolníky. První tída je ryze nmeckou. Hostinský stav tvoící

centrum spoleenského života psobí mnoho dobrého pro germa-

nisaci. Z ad nmeckého úednictva vniká ješt více Xmectví do

dvorc lužických rolník. Když i farái a uitelé po vtšin rádi pi-

jímají cizí e a mrav ... tu vidí pece Lužiané v brzku vysokou

cenu znalosti nmeckého jazyka. ]\riadý hoch dostává v mst u n-
meckého emeslníka lepší mzdu, lužické dve provdá se za n-
meckého úedníka nebo emeslníka. Lužiankou jde do pensionátu,

Nmkyní se z nho vrací. Vojenská služba, poštovní a železniní

zízení konají neocenitelné služby germanisaci. Dnes nemže se žádný

lužický domek vyhnouti znmení. — V kapitole o Slovincích praví

autor: Stále vzrstající a k východu pokraující germanisaci mžeme
stopovati krok za krokem v djinách Slovinc v Nmecku osedlých.

A na etných jiných místech mluví autor o úkolech nmecké ..kul-

tury" jako o vci zcela pirozené. Sapienti sat

!

b.

Dv publikace Musealné spolenosti slovenské za r. igoi

:

.,Sborník" (ro VI.) a ,,asopis'' (ro. IV.), ob redigované ta-

jemníkem Spolenosti, Andrejem Sokolíkem a vydané jejím

nákladem v Turanském Sv. ^lartin na uherském Slovensku.

Vytj-ká se nám asto ze slovenské strany, že pi všem svém
hlásání vzájemnosti málo si všímáme jejich literárního ruchu. Pokud
mla by se tato \K-tka vztahovati k nové belletrii slovenské, dalo by

se mnoho namítati i ukázati, že podobné stesky nemají podstaty z píin
zcela jednoduchých. Za to slovenské publikace národopisné, jichž

v posledním desítiletí potšiteln pibývá, zasluhují právem inten-

sivnjší pozornosti naší, jsouce neocenitelnou zbraní proti nenáhlému
postupu podloudné, tiché maarisace, prostedkem k uchránní ne-

setných odstín barvité duše slovenské a bohatým pramenem bu-

doucím studiím podrobnjším, ethnografické práci soustavné i sna-

hám ist literárním. Staí prohlédnouti loské roníky obou peri-

odických publikací ,,^Iusealné spolenosti", abychom seznali nejen

dosti velikou souinnost intelligent slovenskjxh a množení pí-
spvk ve všech tém oborech, nýbrž i radostnjší úkaz, souste-
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dní pracovník, kteí v politickém život vymují si nejostejší

slova. ím nemileji se nás dotýkal obas až k nám zaletvší ozvuk

slovních boj mezi stranami ..martinských", „hlasist" a Salvou, jež

asto zabíhaly až do úžasných nechutností, s tím vtší nadjí vítáme

tyto a jim podobné pedzvsti spoleného postupu slovenské intel-

ligence v národní práci. Že pak rozvíjející se snahy, jimž vnujeme
tentokráte své ádky, odnášejí se práv k lidu, doufáme, že asem
dojde i k užšímu sblížení slovenských vzdlanc s l'udom pospolitým",

emuž by snad nasvdoval i neoekávaný výsledek nedávných voleb

do uherského snmu.
,,Sborník", a quantitativn nepíliš obsáhlý, vykazuje pestrost

ve statích, vtšinou zajímavých i pro širší vrstvy. Hned úvodní

lánek Jána Slavíka „Píspvky k djinám u m e n i a na
Slovensku" je toho dokladem. Autor líí pestavbu lúboreského

kostelíka, objevené v nm vzácné fresky z XIII. a XI,'V. století, ne-

šetrnost i povrchnost maarské komisse, a navazuje na podrobný

popis toho i okolních kostel pknou studii o W^voji stavitelského

umní na Slovensku, jak zejmý jest ze zachovalých staveb kostel-

ních. Obratn prohledá, kde jaké vlivy a odkud psobily v duši slo-

venskou, etnými a podrobnými doklady zvyšuje cenu svého pojed-

nání, má zení i k historickým momentm a neopomíjí dokonce ani

zajímavostí názvoslovných. etné illustrace podporují pedstavu te-

náovu, a zvlášt reprodukce snímk fresek zasluhují pozornosti.

Obraz ,,piety" pekvapuje hloubkou koncepce a jednoduchostí

techniky. Výrazná tvá Mariina i hlava s kíže satého Krista, spo-

ívajícího v jejím objetí, v barevném provedení byly by asi pkným
píspvkem k ukázkám starého umní eskoslovanského. Nemohouce
více se šíiti o Slavíkov práci, uvádínie jeho poslední slova: ,,Naše

hrady, zámky, o i viackrá pestavované kostoly a panské domy
skrývajú ešte mnohé neodkryté umlecké poklady, z ktorých už

i dosia odkryté svedia o tom, že v stedovku nebola tu púš, ani

nebýval tu lúd blbý, divý, ale umenia milovný, jemným citom na-

daný. Skoku nieto v pírod: Teraz obdivuje svt slovenské výšivky,

umenie nášho lúdu
;
peštianske paláce stavajú zváša slovenskí rozdi-

elneho utriedenia robotníci ; palieri, a murári, o ktorých schopnosti

vedeli by poveda slovko nepredpojatí stavitelía. Uznájm:, že sú to

len prvky, v istom ohláde zaiatky, ale už mnohoslúbné. Dajte nám
školy a svobodný vývin, aby o je v zárodku, mohlo zkvitnú, a úfám
sa, že potom i duch slovenský obohatí umenie novými formami, kto-

r\'ch prvky už teraz obdivuje sve^
Obsáhlá, informativná i modern založená jest pednáška K.

Medveckého, pohybující se v témž ovzduší. ,,0 1' u d o v o m umní
v Detv" zahrnuje v sob vše, emu dlužno vnovati pozornost pi
definování duše Detvanovy, a v rysech jen nejvýznanjších, asto
i dosti povšechných. Písn, náeí, úsloví, kroj a umní, — vše zbžn
a vystižn naznaeno v této pednášce. Jen drobty z ní chceme podati.
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Pi novém sbírání písní lidových nejlepší výsledek zajištn užíváním

fonografu. Tak zachytil p. Aledvecký mnoho písní v Detv, a rovnaje

dsledky svého bádání, dospl k pesvdení, že specieln detvanské

jsou písn na fujae pískané, líící obyejn tragické scény ze života

pastý a ,,dobrých chlapc" (zbojník). IMollové melodie jsou do-

jemné a tklivé, nikoli však divoce zoufalé. Oddanost v osud a nadje
v lepší je charakterisují jako pravý odlesk duše Detvan, ba Slo.-

A'^ák vbec. Druhým typem jsou nápvy v stupnicích moderních,

jakož i ty, z nichž asem vytratil se ráz gregorianský. Akoliv
Detva leží, kde slovenský živel ,,lúí sa" s maarským. — u Luence,
— pece lid uchoval si vlastní zp\^ od vlivu maarského, a nápv,
zvlášt v dob nové. od soused pejal a petvoil hojn. Zpv ani

typické náeí nesvdí, že by Detvané odvozovali se z Bosny, jak

se nkde psávalo a tvrdilo. Rovnž tak neteba tento výklad hledati

k dovodní pramen, odkud vzal Detvan vzorky k architektonickým

ozdobám svých nádob. Píchod kesanské kultur}- z Byzance a po-

zdjší vliv románského slohu dostaten podávají objasnní této

otázky. Xkde lze naiíti i lehký sklon ke gothice. Detvanským vý-

šivkám i ezbáskému umní bylo by teba vnovati celé lánky,

aby mohly býti význané vlastnosti ocenny. Upozornní eských inte-

ressent na n, dle našeho mínní, neminulo by se se znamenitým
úinkem a prospchem.

Ukázky detvanských úsloví a poekadel vzbudí ve tenái do-

jista touhu po obšírnjším dokladu zdravé duše slovenské a její ryze

básnické, podivuhodn silné fantasie. Ve ,,Sborníku" dva píspvky
tuto touhu zplna ukojí. Svží vypravování Kovalíkovo ,,D v a

kmotrové" (ve spišském náeí) odporuujeme vele k petení,
jakož i Fedora Houdka ukázku podeí z T a š o 1 e v U n g u,

kde pejato mnoho slov z maarštiny, ba i z ruštiny, ovšem zkomo-
len. Z této na píklad .,ceper" místo slovenského „teraz" ^=^ nyní,

,,dráha" místo ,,cesta" a j. Ddin íkají v Tašoli „uálal" ,,hutori"

znaí hovoiti atd. — Avšak, jak již díve naznaeno, nejen po
stránce jazykové, nýbrž i obsahové jsou tyto dialektické povídky

svrchovan zajímavé pestrým koloritem, rázovitým humorem a dra-

stickou jednoduchostí.

V téže form, by jen improvisované, když nebylo by píležitosti

k reprodukci, páli bychom si i vypravování bajek a povstí, aspo
tch typitjších. Je nepopíratelno, že ,,M iestne báje a skazky"
v obsáhlé snšce I.udevíta A. Reussa jsou dílkem záslužným a jist

i dobe poslouží ve mnohém smru, však jakási pehlednost ve spo-

ádání, harmonisace v sourodnosti námt a podklad jednotlivých

povstí, jakož i lidová forma vyprávcí zvýšily by význam i cenu

podobné práce mrou snad i netušenou. V minulém roníku ,, Sbor-

níku" tomuto souboru pedeslána byla autorem pkná pedmluva
o náboženské obrazivosti starých Slovan vbec, pedk slovenských

zvlášt, o vývoji pohanských mythv a zbytcích jejich v dobách po-
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zdejších. Kdyby bu týž autor, nebo kterýkoli znalec zapoatého díla

se energicky chopil, zachovalo by se množství perel budoucnosti,

nebo již dosti suchý Reussuv výbor asi tyi-iceti delších a nespo-

etných menších skazek a bájí plní nás obdivem nad mohutností fan-

tasie lidové, jež dovedla každý hrad, vrch, les i eku oiplésti arov-

ným tkanivem tolikerých povstí. Zvlášt okruh legend, vížících se

k velebným Tatrám, ml by býti vzdlán pokud možno úpln, by

padl na Tatry zase jednou paprsek, jenž by ukázal, že i na ,,\ven-

gerské'* stran mžeme je pokládati za hory slovanské. Nkolik
skazek v Reussov lánku, zvlášt o Moském Oku, o Dvin plese,

o bájených obyvatelích Tater i jiné vzbudilo v nás živou lítost, že

dosud nemáme nieho, co by se podobalo nmeckým a maarským
sbírkám tatranskýcli povstí, a v em bylo by vidti tak usilovnou

snahu, jako v knihách polských, vnovaných Tatrám; haliským.

Pes to však kivdil by p. Reussovi, kdo by jakkoli podceoval jeho

velikou práci. Mnohde i nábh k lidovému slohu uinil, ale jist dal

dobrý píklad, ano i podklad k dalšímu dílu. Ostatn sám v ped-
mluv jen toto oznail úelem své stati.

ad menších pojednání nemiižeme, le vysloviti uipímné

uznání, a jen ješt podrobnji pihlédneme pedevším k dvma pra-

cím veledležitým, jimž podobných páli bychom všem slovenským

stolicím. Julia Botta ,,Miestopisné úryvky z Gemera" (V. a VL)
vzbuzují úctu svou podrobností a všestranností. Mnoho je v nich,

na co bycliom rádi upozornili, ale práv to minožství psobí, že od-

kazujeme své tenáe pímo k pramenu. ^Místopisný postup v práci

Eottov, písn provádný a podepený historickými i pragmatickými

vysvtlivkami, zaruuje úplnost díla, jehož teba Gemeru závidti.

Jaksi mén vdecké, pokud možno užíti tohoto termínu, za to však

lidovjší a skoro bychom ekli, pro nás laiky poutavjší jsou „Vše-
obecné poznámky k miestopisu Oravy" od St. Ora-
vína. Všímají si všeho: fauny, flory i nerostného bohatství, všude
více z praktického stanoviska, jež má mnohé pednosti. Hledí

se v nich k životu domácímu i vnjšímu. Plodnost zem, složení

skal, nalezišt starožitností, léivé vody, obchodní i vodní cesty,

železnice, telegrafy, vše tu zaznamenáno. Sledována Orava ve svém
toku, vymezeny hranice stolice oravské se svým horstvem, charak-

terisován kraj. Strun dokázáno, jak nepravdivo tvrzení maarských
historik, že Orava ve XIIT. stol. byla ješt pustá, neobydlená a pra-

lesem zarostlá. Pes nkteré rysy z minulosti Oravy konen dospl
autor k ei a k výslovnosti Oravcv. A tu narazil na úskalí, kde
se ztroskotal a vzbudil nesympathický dojem u nás nejen proti sob,
nýbrž i proti „Sborníku" vbec. Redakce lépe byla by uinila, kdyby
nkolik ádek nesmysl pán Oravínových byla prctet potlaila.

Pokud pan autor dokazuje, že spisovná slovenina, jež jest prý
vlastn eí dolní Oravy, jest bližší m.aloruštin než eštin, nena-
máháme se nco namítati, zvlášt ponvadž nejsme pranic kompe-
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tentnimi, práv jako ji neni naivní filologie p. Oravínova. Bohužel

však logicky násilný pechod k invektivám proti Cechm z povídání

o tom, co sv. Cyrill a Alethod mohli umti, nás pesvduje o auto-

rov nechuti k nám, jež není niím novj-m a pekvapujícím. „Cesi

sa nám eov" praví autor ,,rok po rok viac a viac odcuzujú, a ani

sami nezvedia, iba ke sa najdu v takom slovesnom a slohovom po-

nemenom galimatiase, ako Lužiani a Slovinci". — Co slovo,

to nesmysl. Pedn rozhodn popíráme, že sloh náš a slovní technika

upadá ve jho nminy. Pokud máme zení k pravé literatue, ekli

bychom, k literatue oficielní, smle mžeme tvrditi, že snaha po

eském slohu, po eské intonaci vtné i výrazové a po svéráznosti

obrat jest u nás vtší, než kdekoliv jinde. [Menší chybování v sloup-

cích žurnál nemá váhy, a pehnané puritantství bylo by nyní již

nemístné. Neteba, aby potom myslili naši páni pobratimové, že si-

tuace u nás je podobná, jako u nich. Co výraz nmeckých na pí-

klad v polštin! Ale co teprve ve slovenštin, kde možno je úoln
dobe nahraditi terminy slovenskými, zcela piléhajícími a mnohdy
krásnými. Kdežto u nás urazí sluch tenáv i nepatrná vazba ne-

eská, ve slovenských knihách asto najdete množství ohyzdných vý-

raz z nminy pekroucených, o vazbách ani nemluv. Od cizích

názv msíc poínajíce, Slováci bednou v tom, co vytýká imperti-

nentn p. Oravín nám. V salonech intelligent slovenských uslyšíte

mnohdy celé shluky slov z nminy vypjených, a jste-li dle eské
povahy trochu sanguiniky, neudržíte se od jedovatých poznámick.

A k chvále Slovák budiž podotknuto, hned shledáte se s dobrv-m

úinkem, aspo u intelligent pravých. — Dále praví autor, že

mladší Slováci, krom tch, kteí studovali v Praze, eštin již ne-

rozumí. Zase nesmysl. ^Mluvili jsme s mnohými mladými intelligenty,

již eské knihy snad ani v ruce ádn nemli, ba hovoili jsme s bái
a valachy za svtem ve Vysokých Tatrách (na Liptovské Tomanové),
a všude nám rozumli zcela dobe, ba tém vše. A na salaši v Níz-

kých Tatrách (pod Poludnicí) mli pisatele tchto ádk, dokonce

za Slováka. To jsou dkazy dosti pádné, a není tedy ani potebí,

abychom v dokladech pokraovali. ]\Iyslí-li pan Oravín, že jen proto

rozumí eštin, že je prosáknut ,,biblitinou", tvrdíme my, že neroz-

umí pomru Slovák k echm a úkolu ech ve svt slovanském,

jsa prosáknut tmástvím a nenávistí ist provinciální, jak plyne

z dalších slov jeho: .,Preto my nemóžeme s nimi ís, vzdor (germa-

nismus) vábivým hlasom. a oddialova sa i reou i smýšláním od
slavianského svta." — Jak tato vta patí do místopisných pozná-

mek, vdí bohové. To VA^raceti, nepísluší nám, nebo nco podobného,

myslíme, odsoudí i každý nepedpojatý Slovák. Dlužno litovati tako-

vých nájezd, a djí se s kterékoliv strany. A dlužno, co nejrozhodnji

je odsouditi. Kdy dojde k úplné vzájemnosti mezi Cechy a Slováky
za takových pomr? Nutí se nám do péra hoká slova, ale zstá-
váme jen na tom, že k takové práci nepejeme si, co autor na konci

svého lánku praví : ,,K tomuto bože pomáhej a zdravia daj I"
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Dobrým doplkem toboto místopisu Oravy jsou Iremského

„H oralské spevk y", opatené informativným úvodem o boral-

ském náeí. Pro zajímavost uvádíme, že slovo „gorol"' v náeí
horno-oravském má tverý význam. Znaí koral, kolárek nebo límec

u kabátu, dále lalok na p. u býka, a konen lid horalský. Horalé

jmenují se goroiy, ani v nejmenším však necítíce, že znamená tento

název obývání na bórách. Pro to mají jiná slova: góržon a horian

oproti dóTon a dolian. Písn pak jsou nejvyšší mrou svérázné. Ty-

pické jsou zvlášt posmšné popvky proti Polákm a Polkám.

A konen uznání zasluhuje Drah. Kordossové sbírka ,,N a š e

dti. leh poesia v hre." Podobn jako u nás Bartošova sbírka, jíž

piznává autorka popud k své práci, obšírná sta pináší sou1x)r í-

kadel, her a ipopvk dtských v souladu, jaký by slušel pracím to-

hoto oboru. Ruím za to, že tená pi etb tchto doklad bohaté

duše slovenského dítte ocitne se — sit venia verbis — u vytržení.

Pojednavše ponkud sieji o ,, Sborníku", odbudeme ,,asopis",

a stejn zajímavý, jen nkolika slovy, nebo co eeno., snad staí

na upoutání ilejšího zájmu k obma publikacím laciným*) a vý-

znamným.

Jako ve ,,Sborníku'' lánky o Gemeru a Orav, zde potšily

nás Podtatranského ,,Liptov", Pospechv ,,Hrušov" a jiné.

Podtatranského sta jest práce veliké pée, pipojujíc k údajm
místopisným i adu povstí lokálních, od téhož autora díve již zpra-

covaných též básnicky. K nim dodatkem jsou ,,p í s 1 o v í, poe-
kadla a úsloví z Turce a z Liptov a", obsáhlá sbírka rázo-

vitých obrat, jíž vadí nespoádanost a chybí jednotná osnova, by
jen povrchní. Neteba oceovati významu podobných prací. Je na

jev, že filolog, ethnograf i literát nemže nad n nalézti pramen
hojnjších a vdnjších. Ti lánky o povrách pinášejí adu
zajímavostí kulturních, národopisných i dušeslovných. Stejn zásluž-

nými jsou ,,L ú d o v é zvyky a o by aje" od Št. Mišíka,

,,N á z v o s 1 o v i e k o š t i a n s k e" od J. Páriky a dialektické drob-

nstky ,,0 vlkovi" a ,,K ašel' a drobnic e". Ješt i jiné lánky
mohli bychom stejným právem uvésti, ale nechtjíce pepínati vy-

trvalost tenáovu ani pílišnými citáty a výtržky, zstáváme i pi
suchém výtu názv prací na tom, co již napsáno.

A nemáme jiného pání, než aby úast našich intcressent,

pedevším pak spolk a škol, obrátila se úinn k obma záslužným

publikacím Musealné spolenosti slovenské, a tak abychom dokázali,

že zásadu vzájemnosti výše stavíme, než malicherné ohledy na ne-

rozmyšlené nebo zlomyslné hlasy onch, kdož vdom nebo nev-
domky poškozují vc tak vážnou, jako shoda eskoslovenská.

Jan Havlasa.

*) Roní pedplatné na ob publikace jest 6 K. Tím stává se pedpla-
titel i inným lenem M. S. S.
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LITERATURA ESKÁ.

M a u r 1 c e M a e t e r 1 i n c k : „Pelléas a Melisanda". Pelo-
žila Marie Kalasova. — Gabrielle d"A n n u n z i o : „Ne-
vinný?" Peložil 'Václav Hanuš. V Praze 1901, Svtové
knihovny . 155—156 a 157—161. Nakl. J. Otto.

Hle, co píše Golod bratru svému Pelléovi

:

„Jednoho veera, zabloudiv v lese, nalezl jsem ji všecku v slzách

na kraji studánky. Nevím, mnoho-li jí let, aniž kdo jest, aniž odkud
pochází a netroufám si otázati se jí, nebo zakusila jist ehosi hro-

zivého, a tážeš-li se jí, propuká v plá jako dít a tak usedav lká,

že pojme t strach. Ve chvíli, kdy nalezl jsem ji u lesní studánky,

zlatá korunka z vlasu se jí svezla a padla do vody: dívka i jinak

byla jako princezna odna, a šat její od trn byl rozedrán. Šest

msíc tomu nyní, co pojal jsem ji za ženu, a nevím o ní více, než

v den prvního setkání. Tebe, milý Pelléo, jejž nad bratra miluji, a
nejsme z jednoho otce, tebe žádám, abys pipravil mj návrat . .

.

Vím, že matka mi odpustí ; však starého krále se obávám, ctihod-

ného dda našeho, Arkela. pes všechnu dobrotu jeho srdce; vím,

že divným satkem zmail jsem všecky jeho zámysly, a bojím se,

že v oích jeho tak m.oudrých krása Melisandina nedovede omluviti

mé pošetilosti. Kdyby však pes to hotov byl pijmouti ji za vlastní

dceru svou, pak tetího dne po té, co T došel tento list, rozžehni

svtlo na vži smrem k moi. Uhlídám svtlo s paluby lodi své;

ne-li, odpluj u a nevrátím se již . .
."

Golod se však vrací s Melisandou na rodný zámek, protože

svtla majáku byla rozžata. A téct rozvíjí se rozkošné scény, plné

smutku, touhy a poesie m.ezi Pelléem a krásnou, u studánky v lese

nalezenou princeznou. Skrytá, však za to tím boulivjší láska roste

mezi obma. Stárnoucí Golod vidí vše a v slzícím smutku usmívá se

na melancholickou svoji ženu a na mladikého svého bratra. —
„Jaké jste dti . . .", volá. ,,]\íelisando^ nesklánj se tak hluboce,

spadneš... Zda nevíte, že jest již pozd? — Bude brzy plnoc. —
Nehejte si tak po tm. — Jaké jste dti... (Smje se keovit).
Dti!... Dti!..." Thotná Melisanda ztravuje se v ohních lásky,

mezitím co šílící Pelléas potácí se mezi odjezdem a muivou neroz-

hodností. A v poslední veer ped odjezdem, tam v parku u zur-

ícího fontánu, kdy oba milenci se naposled líbají, proklá Golod

Pelléa, i Melisandu slab poraní. Po pedasném porodu malikého

dvátka krásná princezna umírá . , . ,,Pišla na svt bez úelu, jen

aby zemela..." praví léka. Staiký Arkel ji pozoruje: ,,Oi má
plny slz . . . To duše jí nyní slzí . . . Pro zdvihá své rameno náhle?

— Peje si neho ?"'' — A léka: ,,Bezpochyby po dcku rameno

vztahuje. Poslední boj matky . .

."

Ve slov dímá u ^laeterlincka veškera krása, jejíž suggesce

nás opájí. Daleko od huícího moe, daleko od hímajících citadell
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Utekl snivý kouzelník. Ven, do tichých luin, kde život jen ve snu

kráí, do starých park, kde zpívá jen fontán. A tam sní a vzpomíná

životních dramat, aby je vyzpíval svému okolí. A podivno: a není

ruchu v jeho dramatech, pece v nich život bouí, a akoli básník

nenávidí pohyb, kiící gesto, zuí v nich orkány lidských niter. Je
„P e 1 1 é a s a M e 1 i s a n d a'' z prvních jeho dramat, ale od „P r i n-

c e z n y M a 1 e i n y" až po ,,A g 1 a v e n u a S e 1 y s e 1 1 u" ve všech

jeho pracích jeví se jakýsi útk za hranice denní, bžné reality, ja-

kési zavíjení se v kuklu poetického mysticismu. Jeho nvnjší mysti-

cism je však podložen realitou, je plný lidskosti a pochopení života.

Byv zachvácen v nejprvnjších svých dramatech vlnou chmurného
i tajemného prostedí flámských malí XV. vku, autor prosytil

svj podivuhodný talent úmorným studiem lidského nitra a nanejvýš

vzácným zpsobem slouil dva extrémy : závratnou poesii krásného

slova i drsnou pravdivost žití. Tím vystoupilo ono tajemné, jež sto-

tožovalo se do jisté míry s vysnným, posvceno jsouc blízkostí, která

podporuje chápání. A tím, že studium života dodalo mu tvrdé pravdi-

vosti a studium stedovkého umní vzácné suggesce i odlišnosti,

stojí dnes Maeterlinck ojedinle v hlouku velkých svtových bá-

sník,
,
.realista neviditelných reali t", jak jej velmi vý-

stižn nazvala Marie Kalasová, stojí sám a bez žák, protože k jeho

lunní nemožno nalézti tajemných klí . .

.

Z delších dramat ,,Aglavena a Selysetta" stojí umlecky
nejvýš: pítomnou knihu možno považovati za studii k ní. Utvrzuje

v mínní tom jednak totožné prostedí, jednak blízkost dje i nkolik
nápadn podobných scén. Dv jsou tu vzácn rozkošné scény, jimž

podobných snad ani básníkovo chef-oeuvre nemá : míním totiž druhý
výstup ve tetím djství, kdy spát se chystající Melisanda sklání se

z okna k Pelléovi a kde oba tém bezdky i nevdomky vyznávají

se ze svojí lásky — a potom scénu, kde ubohý Golod vyzvídá na
mladikém Ynioldovi podrobnosti laskání se obou milenc. Zde ta

strašlivá propast mezi nevinností dcka a dosahem jeho slov —, a tam
zas ta šílící váše Pelléova, jež nezná nebezpeí ani soucitu! — ,,Pust

m pust!... Strhneš m v hloub..." stená Melisanda. Ale Pelléas

jí neslyší: ,,Ne, ne, ne . . . nikdy nevidl jsem vlas jako tvých, Me-
lisando ! . . . Hled, hle, tak s vysoká ke mn .splývají a až k samému
srdci stápjí mne. . . až ke kolenm. . . A tak jsou nhyplny, jakoby

se lily z nebe! . . . Mé ob ruce nepojmou jich; po haluzích vrby splý-

vají ... a jako ptáci tulí se v dlani mé ... a milují mne, milují mne
více, než ty m miluješ..." Tímto šílením, plným mkké poesie, je

zázran vysloveno nitro obou. Melisanda v obav, že bude stržena

v hloubku, sklání se nevdomky ješt hloub, aby dosáhla koneky
prst Pelléových. Tichý, mlelivý veer jde po moi, zaplavuje hrad
a v tom halí se pod ním trící skály ... A v tuto scenerii tiše se nesou
vášnivé dialogy

V dialogu vidí Maeterlinck ztlesnnu veškeru dramatinost ži-

vota. Ne dj, však slova dle nho vyjadují krásu a velkolepost
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krásných a velkolepých tragedií. Tvrdí, že ,
.báse dosáhne krásy

a jakési povýšené pravdy jen tou mrou, jakou se dovede obejíti

beze slov dj vysvtlujících a jej vykládajících" — a odtud ona pro-

stota kišálové poesie, jíž jsou vyzdobena srdce jeho lidí. Každé
nitro je tu studnicí, každý pedmt symbolem. Ale vše tu mluví

samo za sebe eí až naivn blouznivou, jíž básník jakoby pouze

hluboce naslouchal. Koeny dsledk ukryty leží v duších osob, však

z tchto žárliv skrývaných koen jako bílý kvt vodních rží nesou

se na povrch vonná poupata sn. A v tom práv leží síla i pvab bá-

sníka, že doveda ztajiti šedivou prosu vzdálených píin, poeticky

vyslovil výrazem plným i bezprostedním nutnou jich výslednici.

Peklad podivuhodných passáží, pouze Maeterlinckovi vlastních,

je delikátní i syt výstižný.

Celkový dojem po petení tžké i bizzarní knihy Annunziovy
byl u mne asi tento: Geniální autor, uchvácen mravní snahou uvésti

zodpovdnost ženy i muže v otázce nevry manželské ne-li na stejný,

alespo na mén differující stupe posuzování, neobyejn šastn
volil formu i ton základní idey a \^-bral si prostedky k cíli vedoucí

rukou silnou a plnou jistoty. Však pud básníka a jemného ciseleura

vty, pekonán staletými názory stranickosti, neodolal návalu myšle-

nek vybiovaných pádem ženy a nízko tím stlail reliéf ušlechtilé ten-

dence. Když po nkolikaletém šastném manželství zpronevil se

Tullio Hermil svojí jako lilii isté Giulian, navázav styky s Teresou

Raffovou, trpla jeho žena tiše a mlky jako bílá svtice. Když one-

mocnla pak vleklou chorobou pohlavní a neisté styky mužovy se

utvrzovaly i sevšeobecovaly, pomr se nezmnil. Žili jako , .bratr

a sestra*^', on, Tullio Hermil, v dalším klamání, jež nebylo nikomu
tajemstvím, ona v tiché bolesti a duševní bíd. A tu konen nadešel

okamžik, ,,ona jediná pekelná minuta slabost i", kdy
Giuliana podlehla jinému. Nastává kulminaní bod románu. Strašlivá

vichice dojm biuje nitro Tulliovo. Vlna divokých vášní se zvedá,

aby smetla rozvahu a vysušila šílící mozek. Srdce znectného muže
píí se polibku, o njž Giuliana prosí v nesmiímém záchvatu vnit-

ních bolestí a jediný pímý pohled v její rozevené oi zdá se mu
neskonalou obtí. Jaký to bolestný nepomr v nazírání na dva totožné

extrémy, na dvojí zcela parallelní proud vyk}-p€lé lidské vášn,
z nichž druhá, jsouc vlastn diktátem první, juž tím byla podložena

nutnou oistou! Jak bylo jen možno, aby muž, jenž byl v pravém
smyslu slova zaplaven polehujícími doktrínami, jednalo-li se o ospra-

vedlnní vlastních svých poklesk, nebyl s to nahlédnouti jediné,

která by ženu rehabilitovala! Jak možno jen, by manžel, jenž pímo
v náruí milenky tak raffinovan spádá sny o splynutí s krví své

vlastní ženy, s ošklivostí od ní odvracel zrak, jakmile se dozví o její

pádu I Jaká to závratná propast dvojí logiky, propast, již ani Tulliv
'Cgoismus nevyrovná, ponvadž egoismus je zcela reelním pocitem,
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který pec nevyluuje vnitrných antithesí ! Dokud byla Giuliana istá

a doíkud mlky trpla s heroismem svtice, nezcházelo Tulliovi ani

nejkrkolomnjších zásad: ,,Ponvadž mravní velikost
plyne z násilnosti pekonaných bolestí, bylo
nutno, m 1 a-1 i míti píležitost býti h e r o i c k o u,

abAch jí dal vytrpti to, co jsem jí vytrpti da 1/'

Jak možno opomenouti této doktríny, která se pec ,,hluboko zako-

enila Hermilovi v duši", aby jí alespo logicky a zcela abstraktn

nevyužil i v ženin pípadu? V^ždy všemi silami toužil pec po ná-

vratu k žen! Vždy zhnusen kalem i špínou zloinu jako znovu-

zrozen djxhal v patriarchálních komnatách rozkošné Villalilly, kdy
trvali spolu v tsném objetí, zaplaveni vní šeíkových les ! Mj
bože, když tolik toužil po novém život a po zapomenutí vlast-

ních hích, pro nevyužil této bolestné píhody jako logického proti-

jedu, jenž tak dobe se mu hodil do rámce polehujících jeho zásad?

,,Ponvadž mravní velikost plyne z násilnosti pekonaných bolestí,

bylo nutno, m á m-1 i já míti píležitost býti heroickým,
aby mn dala vytrpti to, co mi vytrpti dal a." Pro
nevrátil se k této své nkdejší dokrin? A konen pro uznal za

nutno vykoupiti své žen odpuštní i zapomenutí za tak píšernou
cenu, jakou je vražda dítte, když on dív ani na nejmenší ob
se svojí strany nepomyslil? A ostatn: pijde zapomenutí? Do-
vede hích vAdiladiti bolest? Bude pemožná hlodavost zklamání hlo-

davostí vné výitky? Hle, jaká bezmezná, neuritá, chvjící se

prázdnota

!

Jedno je pekrásné a veliké místo v román: totiž ono, kdy
zniená Giuliana pozvedá hlasu, aby pesvdila muže o nutnosti

smrti, kdy mu íká o svojí veliké lásce i tenkrát, kdy klesala, a

kdy Tullio, uchvácen na okamžik velostí její slov, objímá ji a

v klee a v plái ji prosí o sílu zmužilosti. Horké slzy obou se

mísí. Tu vášnivý styl Annunziv vibruje v nejvyšších polohách.

Pekyplé duše obou ubožáku chvjí se v šíleném bolu spoleném,
prolínají se a doplují, otevírají nejskrytjší svoje zákoutí, pe-
tékají dobrotou. Hle, veliké drama okamžiku, drama nejspodnjších

proud a nejpirozenjších záchvv zhola neuvdomlých! Hle, zá-

rodek dobra, z jakého rodí se odpuštní i nejtžších vin! Okamžik
Dobra a Krásy

!

Taková chvíle zjeví se ješt nkolikráte: mkká vlna soucitu

žaleje nitro Tullia, bdlého u lože trpící šestinedlky a napojí ho
ovocem lásky. ,,Zdálo se mi, jakoby mi srdce bylo vskoilo do hrdla

a dusilo mne", vzpomíná chvíle, kdy písný doktor Vebesti veejn
uznal jeho péi a kdy Giuliana vdn na pohledla slzícím okem.
„Veškera dobrota svta soustedna byla v mých prsou v oné ne-

zapomenutelné hodin." Však jsou to jen záchvaty. Pak znovu
lomcuje hnv jeho nitrem a koní zmínnou vraždou. Zdá se mi
ta vražda píliš násilnou a píliš neorganicky imputovanou povaze



Jana Amosa Komenského »Moudrost starých ech*. 561

Tulliov. A leží v ní hlavní píina, pro psobí tato kniha na

mne dojmem jisté mrazivé bizarnosti.

Jinak projevuje se „Nevinným" plné a syt zázraný autor

román ,,T r i u m f u smrti" a ,,Duš e z kemene". Ten
vný milovník Krásy i Poesie, snivý aristokrat, vysoko stojící nad

každou námitkou ploché pruderie, milující snílek i hrdý dramatik,

štítící se banality a všude hledající pikantní doušek raffinované

rozkoše. Pímo pathologická smyslnost jeho rek je i tuto patrná.

I tam, kde TuUio v tžké chvíli podpírá bezvládnou GiuHanu. aby

ji usadil v keslo, všimne si teplé poddainosti jejího tla a uvdomí
si, že nemá šnrovaky

;
poklekne k ní, aby jeho zrak se svezl

k šedomodré punošce i aby se alespo jediným pohledem popásl

na drobném stevíku z jeminého safiánu. I tu setkáváme se s ve-

likým ciseleurem slova i vty, s velikým básníkem raffinované duše

moderního lovka, syna pezrálých kultur, jenž dobe vida ve svojí

rozkoši vítznou íhati Smrt, pece k ní oddan prchá jako v náru
neodvratitelného Fáta. Je nám milý tento román jako každé veliké

dílo umlce a jako nutný doplnk básníkovy triloí^ie o .,R ž i",

jejímiž oddíly jsou známé nám už knihy ,,1 1 P i a c e r e" a ..T r i-

onfo della Mote". Fr. Sekanina.

Jana Amosa Komenského » Moudrost starých Cech, za

zrcadlo vystavená potomkm. «. Z rukopisu lešenského vydává Jan

V. Novák. Záslužnou knihu tu vydala eská akademie cis. Fr. J. I.

pro védy, slovesnost a umní, kteráž má pitažlivost a cenu pro celou

širší veejnost, a kteréž by si ml lid všimnout, vše mudráctví otc
sebrané jedním z nejvtších Cech, Komenským, kterýž už tehda znal

dležitost národních poekadel, písloví a úsloví. Je to tvrtý svazek

spis Komenského, o nmž mnoho statí a knih jeho vydaných má dávno

cizina, zvlášt Anglie, jsouc tím ped námi, co pozadu my, vlastní národ

mistra. Když Komenskému r. 1648 návrat do vlasti zamezen, tu na-

psaný rukopis tento s jinými chystanými spisy didaktickými zstal

rukopisem, z nhož teprve vyvázl r. 18-4:9, když pipj^jen k vydání

Didaktiky, poízenému eskou IMaticí. Užil z ní již ale Celal:. vský pro

své iNIudrosloví, když r. 1842 s jinými rukopisy sem se dostala pi-

inním Purkyné a Palackého. Dležitjší vci tehda zakoupeny pro

museum, co ostatní vráceny a sbírka tato v nich, jsouc majetkem

Svatojanského chrámu v Lesn, za doby Komenského stavného a jím

samým svceného.

Vydavatel pracoval se vzácnou pelivostí a práce jeho vzorná.

Správnjší nad první vydání, kdež chybou opisovae, tisku, zapomenuta

opisovaem strana rukopisu 32 a 3li (patrn obrátil dva listy najednou),

a kde na stran 72. vynechána jsou písloví omylem.

Veliký tu vliv písloví z Moravy, již Komenský jako rodák znal.

Dojista v této nové podob a samostatném vydání písloví Komen-
ským sebraná stanou se vítaným píspvkem k mudrosloví našeho lidu

3G
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a badateli ve spisech Komenského usnadnno, že vydání je krásný

otisk originálu.

V tchto píslovích je vidt duši lidu, její ostrost, její trefnost

ve výrazu. Namnoze jsou to opravdu klasická rení. Každého musí

ta kniha zajímat. Vidím.e co v jednotlivých úslovích šavnatosti, jadr-

nosti, jsou to místy malé gnomy. jNIajíce svou událost a místo pod

níž se hodí, musí opravdu proeknouti to, usmáti pozorujícího a štíp-

nouti napadeného. Je tu vidt moudrost, vtipnost starých, kteráž se

trefn obrážela v reních obrazových, jsouc tím jímavjší. Tolik tu

místy pi^ípadnosti, že nenašel bys jiné, lepší. ]\íile se to te, a lovk
CÍLÍ dobe dojem, když si pedstaví význam, a na co rení trefn na-

ráží. Vane tu i kouzlo starých, již do všeho ta rení vplétali a jimi

pípadn umívali rozdávat, což dnes jakoby mizelo. lovk knihu

trpliv listuje a rád te a zstává mu památnou a milou.

Vda a práce. Volné rozhledy na poli prmyslu, obchodu

a emesel. Vydává Dr. Vilém Kurz. Desátý roník. i) Devt roník
vyšlo tohoto asopisu s bohatým obsahem a posloužil mnoho mezi

eským obecenstvem a prospl k povznesení eské práce, eského
prmyslu a eského obchodu. Zaslouží si pízn a všeobecného uznání.

Vru nic neiní národ tak mohutným jako rozkvt jeho prmyslu
a obchodu, a k tomu také asopis tento platn pispl, otvíraje se

zprávám o eské práci, ji šíil a upozoroval na ni veejnost. eské
vynálezy a eští výrobci tu fedrováni, aby veejnost naše seznámena

s výsledky jejich pemýšlení a jejich práce. Bylo všímáno i výzkum
a vynález cizích, pokud jich vliv potebný a prospšný.

asopis dobe slouží, aby náš emeslník, obchodník a prmyslník
byli inteligentnjšími, maje na pamti, že takový prmyslník vykoná

vše daleko vydatnji než jiný. Ano asto práce takového korunována

lepším výsledkem než tch, již slouží oborm jiným. asopis pracuje

v tom smyslu, že vysplá prmyslná a obchodní práce mže být

velmi jistým základem blahobytu národa, a v tom smru také na-

pomáhá vydatn. Dobe tu provádno snažení, aby šíeny nejmoder-

njší objevy, výzkumy a pokroky vdy, nebo náš národ tu potebuje

podobného vodítka, aby nezstal pozadu na této cest, nebo jeho

ku škod, nešel-li by s ostatními zárove.

Není zde ani zábavy, jakou vda poskytuje, opomenuto a aspo
podízen, k vli rozmanitosti a pobavení tenáe se místy naskýtá.

V obsahu opravdu setkáváme se s divy a vcmi až jako bájnými,

jakéž na dráze pokroku vdy vykonány. Máme tu jaksi pehled práce

XIX. století v historických nástinech, v rozvoji hlavních vdeckých
i praktických odbor. A je asopis zajímavý a pozoruhodný tím, že

netone nikde v pílišn zbloudilé vdeckosti a její pesnosti, a že jej

mže íst se zájmem každý, a odborník i neodborník, a do vci se rád

zahloubá. To znamená také mnoho, myslím, že to dobrá pravá cesta.

^) Z nakladatelství F. Šimáka,
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PEHLED DIVADELNÍ A HUDEBNÍ.

NÁRODNÍ DIVADLO.

inohra. Co bylo. Drama o jednom djství od P>. A'ikové-

Kuntické. (Dne lo. bezna poprvé na Xár. divadle.)

Také tento akt paní Vlkové-Kuntické psán jest pod pítží její

feministické vzpoury a hypothésy o žen mužatce, jejíž ideálem jest

parthenogenese, anebo nejvíce ono pavouci mateství, kteréž otcem

tak bezedn opovrhuje jako slena ISIedická. ]\lisandrie vážené a za-

jisté nikoli nenadané naší spisovatelky ve svých koncích dotýká se

onoho žertovného názoru, kter<- je pesvden, že by svt byl prav}-m

rájem, kdyby nebylo žen, a kdyby nevyhnutelná descendence lidského

pokolení byla nevyzpytatelnou moudrostí tvrcovou bývala nahra-

zena njakou jinou fysiologií, než jaké se bohužel uiti musí i dnešní

studentky medicíny. Ráj theorie, z níž vznikly sensaní romány spi-

sovatelky dramatu ,,Co bylo", ovšem podmínn jest postrádatelností

maiž, onch netvor, z nichž jeden zniil i poesii hrobkové idylly

eeného dramatu. Obsah jeho jest šíe znám. Staenka utee od

staeka, když vyšlo na jevo, že kdysi ve slabé, aneb jak nkteí
kritikové chtjí, pes píliš silné chvilce zapomnl se se služkou.

Šidil staeek babiku a že poklesek jeho nebyl žádnou zásadní tr-

valou neestí, nasvduje až pohnutlivá jeho láska ke staence, pro

níž nalezla spisovatelka tak rvze poetické tóny, že je jich upím^n
eeno vná škoda. A pes to babika, kteráž musí býti pesvdena,
že cit jejího staeka jest nepetváený, svedena vnukou, kteráž jí

slibuje. ,.že uvidí bolest kvést rudým kvtem, jehož rosou budou její

slzy". Tato vnuka, kterouž její manžel rovnž oklamal a kteráž

rovnž od nho utekla, emu se ostatn nejmén diviti dlužno, jest

i, odpuštním megéra vzdor kvtnatým jejím obratm, už proto, co

na ,,bíle svaté babice" své dokázala. Cín její je ovšem odpusti-

telný, ponvadž v život není prost možný. Po klimakteriu se podobné

historie podivné, jaká se pihodila staence se starcem už neode-

hrávají. Hráno bylo skvostn bez výhrady.

*

Hernani. Tragedie o 5 djstvích. Francouzsky napsal A^ictor

Hugo. Peložil Jar. Vrchlický. (Dne 28. února).

Pathos antithesí, v nmž zakládá se Hugova komposice umlecká,

sotva asi kde jinde vynikne tou silnou mrou, jako v tragedii, vy-

brané k oslav jeho centennaria v Xár. Divadle. Král a ptanec lou-

pežník jako sokové o lásku urozené dívky, nevsty to prastarého

vlastního strýce, v ložnici její pi otevení scény, to základní théma

této osnovy protiklad, strmících proti sob jako gotické fialy a vy-

vžující až do konce tvrtého aktu, kde vlastn vrcholí celá ta dražba

effekt. jeden druhý pekonávajících, a stupování další nesnášejí-

36*
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cích od okamžiku, kdy závod o dou Sol mezi králem Carlosem

(Jakub Seifert) a Hernanim (Karel Zelenský) tak pi-ekvapujícím

vyznním koní. Situaní arodj, Hugo, má však bezedné kapsy

prestidigatéra, z nichž erpá ad infinitum, až k hromad tí mrtvol,

za kterouž to ovšem dál již nejde . . .

Na každé z postav tragedie, lze pozorovati toto vystrojení proti-

vami. Jako král, který po pípad zahraje si na lupie,^ a dá se za-

hanbiti majestátem psance, tak i Ruy Gomez de Sylva, (Florentin

Steinsberg) neváhá ukázati avers své povahy, vedle velikosti granda,

jejž možno al fresco povsiti vedle jeho gallerie pedk, jest ne-

dstojným slabochem vi pvabu své netee Sol (Hanna Beno-

niová) vedle její dueni Duarty (Marie Pštrossová) jediná ženská

role tragedie. Prvodí králv, don Ricardo, (Jií Bittner), padouch

a dvoan, jest ovšem zjevem nejmén výmineným, nebo tato

spežka bývá obyejným pravidlem. I dj jest pln tchto velkolepých

protiv a neoekávaných a pravd co nejnepodobnjších obrat, do-

dávajících kusu dramatinosti, jakou nad lívigem vítzí jtdin snad

Shakespeare. A práv tato síla dramatika Huga jest jeho slabostí,

nebo také Plernani jest pouným dokladem paradoxního zjevu ne-

úspšnosti Hugovy jako dramatického básníka. Je v nm navršeno

tolik ohromnosti, že se podpory kácejí. Jest zapotebí nadlidskj^ch

sil výkonných umlc, aby budovu udrželi pohromad, a dovedli

vzepíti se práti tžišti, tíhnoucímu k onomu pl krcku, kterýž zbývá

od té spousty vznešená uiniti ke — smšnému. Síly té bylo ovšem
jenom pi panu Steinsbergovi a pi panu Seifertovi s dostatek, onen
byl vru monumentálním grandem, tento vskutku králem vzrsta-

jícím každou scénou až na císae ímského, ani jeden ani druhý
neunavovali nkolikastránkovými tirádami svými, jež role pináší

jako zkušební kámen deklamace a v nichž každý verš takka jest

trefou na samou hlaviku hebíku a jeden hlunjším úderem a

úžasnjší gradací než druhý. Práv toto stupování a hra roman-
tiky, pmášející vždy obrat nejmén oekávaný psobí, že ,,Hernani"

nikde neunavuje a že tato apotheosa krále, básníkem demokratem
sbásnná, že tato gotická skladba s povážlivjTO sklonem k baroku
i ipo ti hodiny jest snesitelnou. Po sedmdesáti létech vývoje až

k dnešním stanoviskm, theoremm a praktikám dramatickým, kteréž

nebudou za sedmdesát let ani zdaleka tak ztravitelnými jako Hugv
,,Hernani*^

Opera. Nicolaiovy »Veselé ženy vvindsorské«, dílo

v podstat své vlastn eklektické, erpalo životní nejsilnjší svoje

mízy ze zdroj tak istých a zdravých, že jimi dnes dosud svží
žije. Jít na dráze Mozartem v opee komické vyznaené, pímo pi-
mknout se k nmu, oddat se zcela jeho vdí ruce a docílit tím
úspchu, znailo ovšem být obdaenu zárove jiskrou — ne slabou
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— Mozartova genia. Co z ostatních pak reflex velikých soudobých
originál v díle Nicolaiov se obráží: zamžená snivost romantiky

Weberovské i bodré šosáctví prosté Musy Lortzingovy, i ty odlesky

opery vlaské, k níž Nicolai tak dlouho byl pipoután, i ty vlivy

jeho innosti kapelnické a souasné 2>kapelnické« tvorby : vše to

vedle základní, velmistrem komické opery udané noty a barvy zní

a uruje nuancí, po pípad též dosti samostatn se ozývá. Ale ja-

kýsi svj ráz, jakási svžest, pirozený, rozmarný humor pec ty

rzné živly sceluje. Sceluje je pak tím pevnjší stylstickou jed-

notou ruka mistra, ovládajícího techniku a pedevším archi tektoniku

skladby co nejdokonaleji s vybroušeným vkusem a zkušen. —

-

Skladatel, který ml smysl pro umní životné, radostí života kypící

— teba neptal se po pvodu ani po pípad po jakosti jeho zdroj
— , který v Mosenthalov zpracování Shakespeara nalezl pimené,
svžestí žití oplývající libretto, napsal zde dílo, jež dnes, po padesáti

létech ješt zcela úinné rádi vítáme na scén. — Vítáme je tím

radji, je-li provedení i v základních svých Imdebních všeobecných

požadavcích i v onch, jež do díla jako jednotlivého zvlášt klademe,

pln uspokojivé. Naši umlci vypracovali skladatelem i librettistou

ostatn znamenit stižené silhuety jednotlivých podaených, veskrze

rázovitých figurek do pln životné plastiky. Si. Slavíkova pe-
devším objevila zde umlecké kvality vzácné ceny: k ocenné již

hudební pesnosti a loginosti jejího pednesu pojil se humor, velice

mnohostranný ve svých odstínech a velmi živý výkon herecký. Do-
konale hudebn disciplinovaná umlkyn pro úlohy lehího, veselo-

herního rázu nám práv chybla ! Falstaff p. Klimentv byl dobrou
folií sleniny giacie i p. Sirovy tentokrát ku podivu rud eavící
vášnivosti: objemu postavy pimenou hloubku nerozvine ovšem
tak hned který bassista. Lyrikou svých nžných, vele podaných
zpv dobe vyvážili humor, nkdy trochu píliš drastický, partií

ostatních si. Kubátova a p. Pták. SI. Feldenova, jež jako host optn
vystoupila, nadána jest hlasem dnes nepíliš již svžím, v opee této

však pln staícím. Mnoho nevkusnosti v pednesu a nepíjemná,

divn palatální vokalisace rušily mi dojem pedstavení, i co se pr-
vodu orchestrálního tkne, peliv pipraveného. — Vážná um.lecká
událost saisony ovšem nás po této i pedchozích menších pracech

eká: nov nastudovaní »Misti pvci«. —
K. Huffmcister.

*

Koncerty. — etné letošní orchestrální koncerty pirozen
vzrušily ponkud po njakou dobu ochablou tvorbu orchestrální

i skytly aspo píležitost slyšet lecos provedeno, co za dívjších

pomr nesnadno by bývalo k slovu pišlo. Filharmonie zahrála

jednoho veera ukázku ze skladatelské mapy p. Bautského,
umlce, kterému dostalo se ]iž díve uznání rznými cenami, od nhož
však dosud nic neprovedeno; jeho Rhapsodii. Jiný veer pak,

skladatelem poádaný, vnován pehledu prací Ludvíka Lošáka.
Oba umlci mají cos spoleného i co do pednosti i co do nedostatk
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sv3'ch dl. (Znám od p. Bautského mimo jeho rhapsodii ješt kla-

vírní kvartet, a na základ toho rozšiuji ponkud svj úsudek.)

Hudba obou má zdravé jádro, jest daleka veškeré umlkovanosti

a dlanosti. Jako e njakého nadaného, ale necvieného eníka
z lidu mi pichází. Zrnko pkné myšlenky se adí krátkou vtou
ku frasi následující, teba zas obyejné a bezobsažné : dobré a slabé

a triviální plyne tu jedním sice dechem v rychlé posloupnosti, ale

bez nutné njaké souvislosti, postupem pouze souadným, bez orga-

nického rozvoje, bez pevnjšího organického plánu, jak práv z duše

skladatelovy co bylo vytrysklo, /sou to improvisace myšlenkov
pec jen ne dost svérázné — dkuje p, Lošák mnoho co myšlen-

kového fondu se tkne známosti s dílem Dv^oákovým — , mimo to

píliš primitivn koncipované ve sv^é ie homofonní freskové zbž-
nosti, píliš málo skvlé a smle nahozené, než aby práv tímto

kouzlem improvisace, nejsou-li již prohloubenými skladbami, dovedly

na déle poutat. K emu taký veliký orchestrální apparát, k emu
jeho bohatosti hlasové, nevyužijeme-li ani této bohatosti, bychom
hlasm dali široce se rozproudit, ani, bychom velikými prostedky
docílili jinak velikých úink velce založeného — ovšem práv n e ze

samých dvou i tytaktových úlomk složeného — á\\a} — Nej-

píznivji psobily ze skladeb p. Lošákových jeho drobné, rozmarné
a nevázané nápady »Rispetti«. Zde vada ncorganinosti nebila pi-

rozen pi úsené, momentní skoro form, do oí ; zde slyšeli jsme
opravdu živé, svží, trochu groteskní celky A vedle skladbiek za-

mlouvaly se nkteré partie » Písn vítzné* svým svžím dechem,
zejména vta druhá. Program symfonické této básn jeví ostatn
práv tak málo nutného a pevného plánu, jako stavba hudební
všech dl skladatelových. Pipadá mi vbec, že skladba programní
není Lošákovým nejvlastnjším polem : hudba jeho jest svými
elnými pednostmi absolutního rázu, beze stopy suggestivnosti

a bez poetické vystižné síly liivé i bez zvláštní poetické nálado-

vosti, vzdor tomu, že jednomu z hlavních požadavk hudby abso-

lutní, požadavku formy dokonce neodpovídá. —
— V symfonickém svém obrázku, rovnž Filharmonií prove-

deném, líí Em. Chvála posvícenský den na vsi. Dílo pkných,
národn zabarvených myšlenek rozvíjí se plynným, jednotným tokem
plné, polyfonní práce v nkolik scén, povahou svojí a náladou kon-
trastujících a se doplujících. Poesii probouzejícího se jitra vystídají

živé tóny plesného dne, trochu hející erotiky se rozlije též na chvíli

a finále zase v poetickém šeru k ránu se sklánjící hocí tiše ve
svých hluných prvotn tónech zmlká. Trochu tžké roucho orche-

strální nebylo by snad závadou, kdyby chod prodevení byl bral se

ponkud svižnjším a lehím krokem, než pi prvém provedení díla. —

-

— Ze skladeb cizích, které pro Prahu byly, pokud vím, no-
vinkou, pinesla konservato Cajkovského baletní suitu »Lou-
skáek« a Sindingv klavírní koncert. Toto široce založené
dílo vyznauje se obvyklými vlastnostmi ostatních všech skoro Sin-

dingových skladeb: myšlénky a harmonie ist wagnerovské, jen
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bez Wagnerovy velkolepé polyfonie, eí, vzdouvají se a klesají

v boulivých vlnách šumícího, dunícího a bouícího orchestru, vždy
sytého a plného. Ze sólovému klavíru se za takého doprovodu ne-

daí valn, jest pirozeno. I hrá také fysické síly a tak mkkého
a pevného zárove úhozu, jakým vládne pan Goll, zápasil zhusta

marn s tžkými akkordy roh a devných nástroj dechových.

A kde bylo mu možno proniknout, pak bylo to, by ukázal se ne-

výhodný Sindingv klavírní sloh, hešící pímo proti nejvlastnjší

povaze náí^troje vystavováním nejslabší jeho u porovnání s orche-

strem stránky: nepetržitým využíváním techniky plných akkordických
hmat a oktávových chod a skok v nejvtší síle, s úplným vy-

louením skoro passáže a lehké hry. Mladiký sólista, žák prof.

Jiránka, jenž nesmírn obtížný svj úkol velmi pkn provedl co

techniky se týe, a jenž obdaen vedle znaného nadání technického

velmi pkným fondem citovým, uplatní snad tuto poslednjší, cen-

njší pednost píšt na díle vdnjším a pi menším apparátu

a menší teba obtížnosti hudebn obsažnjším. Cajkovského rozkošná
suita sic njakou talmudickou hloubkou též dokonce se nev\ zname-
nává, ale jest to celá feerie zvuk, nádherných barev, jiskivých

a sršících ; virtuosní kousek umní instrumentaního, psobící ve

virtuosním, skvlém provedení, jakého se mu pod taktovkou prof.

Knittla dostalo, neodolateln i na nepítele hudebních ohostroj.
Byly to nástroje dechové, zvláš devná harmonie, která dospla zde

za nového svého vdce jemnosti a dokonalosti souhry i odstín
dosud jí, kamenu úrazu dívjších produkcí, neobvyklé. —

Jinak ostatní ísla poadu konservatorního známa byla z pro-

vedení pedchozích. Zajímal Lisztv »Orfeus« svým snivým
zpvem s velikou vroucností, zvukov krásn podaným i ohromná
gradace, jíž vyvrchoHl prof. Knittl Fibichovu pedehru k »Pádu
Arkuna<!:. Zajímala i vtšina ísel obou koncert následujících,

Akademického orchestru a populárního. Ovšem ml
bych za to, že bylo by dobré akademickému orchestru omezit se

výlun na ísla, pi nichž otázka reprodukce, píliš snadné a

s jemnostmi njakými i dokonce s virtuositou dokonce nepoítající,

byla by otázkou zcela vedlejší : na ísla co nejprostší, teba jen

historické zajímavosti. Intelligentm, jací v orchestru sedí, nebylo
by snad nevdným hrát teba njakého zapomenutého mistra osm-
náctého vku, teba nkterého z našich slavných tenkrát krajan.
Obecenstvo pijalo by dobe podanou takou hravou symfonii T-
movu i Dittersdorfovu — jehož též jakés svazky k echám víží

i skladbu Bendovu jist stejn vlídn, i vlídnji, než pec jen

prostedn zahranou, jen zpola ve svých obtížích i techniky i souhry
zmoženou symfonii Mozartovu i dokonce ouverturu Beethovenovu.
Minule osvdil se pec historický poad znamenit ! Pijetí tlesa
vokálního na výpomoc poadu pipadá mi šastnou myšlénkou. Sku-
ten byly skladby sborové orchestrem doprovázené nejzdailejšími

ísly veera. Zejména po zásluze vele pijaty Novákovy mo-
ravské ballady, skladby rázovit nálady své kreslící, rostoucí ve
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své úsené form až ve výši tragiky, pi tom sluující šastn ná-

rodní tón s prací nanejvýš jemnou a vybroušenou. Vendlerova
»Koleda« pak, jíž koncert uzaven, rovnž osvdila se psobivou,
dík pedevším šastným sv^^^m ladným barvám zvukovým, kryjícím

kresbu pknou sic a obratnou, ale co do invence ne z míry výraznou

a jednotnou.

— Koncert populární dal nám píležitost ve zídka slýchaném
Mozartovu koncertu z E s poznati výborného francouzského

pianistu — zárove hudebního spisovatele — p. Raoula Pugno.
Do nejvtší lehkosti a rychlosti vypstná technika prst, zejména
škálová, pi tom vzácný dar zpvu na klavíru, i klassickou melodii

nkdy trochu píliš svým, subjektivním tónem zabarvujícího, verva

a ohe hry, zvukov i v nejvtší síle, jak rozvinul ji v následujícím

koncertu Griegov mkké — to jeho pednosti, skládající práv,
jako podstatné vlastnosti, dokonalého, velikého virtuosa. \^edle zna-

menit sehraných ješt ísel sólových — imponovala z nich pe-
devším skvlá náhrada sonáty Scarlattiho z A tohoto umlce
slyšeli jsme tu dv vzorn školené a sehrané virtuosky duettní

houslové hry. Sleny Watt sovy hrály vedle plnozvuké, písnost
slohu leckde ve prospch pvabu zvukového prolamující Trnekovy
úpravy Bachovy Ciacconny a preludia z E, kde skrytá melodie
dvojhlasnou úpravou vyzdvižena, brillantní, ale obsahov nanejvýš
chatrnou Sarasateho »Navaru«, chladn, anglicky upjat, ale

se vkusem a strojov pesnou technikou. — Prof. Trneek ídil

velmi piléhav propracované orchestrální prvody a provedl úvodem
ke koncertu bílou, mramorovou, ušlechtilou krásou svojí poutavou
Cherubiniho pedehru k s>Lodoisce«.

A'. Ho-ffmeister.

Z CIZÍCH REVUÍ.

Vienac zapoíná nový roník v zvtšeném formáte a nad to

stává se i listem illustrovaným. Vítáme tuto zmnu — jež je d-
kazem, že list prosperuje — a pejeme této sympatické chorvat-

ské revui, jež hlavn v obzoru literárním výborn jest vedena,

dalšího, stálého rozkvtu. I v prvním ísle všímá si eské litera-

tury: mezí jiným vítá vele zmnu, jež nastala v redakci eské
Revue, referuje o obsahu i. ísla, hlavn o studiích dra J. Karáska
atd. Mezi illustracemi vyniká krajinka F. Slabého.

Nadá v i. ísle roníku 1902 oznamuje, že vydání kyrílicí, jež

vedle vydání latinkou až posud bylo poádáno, pro nedostatek abo-

nent zastavuje. Není-líž to též znamení doby? V umlecké ásti

vnováno jest íslo to nmeckému malíi Menzeloví.
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Przeglond Tygodniowy v lánku ..Wolanie o swiatlo" velmi

vele Ujímá se snah slovanských národ rakousk<-ch po zízení uni-

versit. Je to lánek psaný spravedliv, se stanoviska nestranného

pozorovatele. Polská tato revue, vycházející ve Varšav rozhodn
odsuzuje smutnou roli, jakou hraje v tomto boji o kulturu polské

Kolo.

Znovu a znovu vybízím k hojnému, materielnímu podporováni

poznaské revue „Praca". Xaše veejné místnosti, jež oclbírají lec-

jaký brak, mly by abonovati list, jenž informuje nás svdomit
o všem. co se v celém Poznasku dje. Jsme v theorii rozhoeni
proti násilí na Polácích páchanému a když bychom mohli bezpen
a dkladné o všem se pouiti, tu zdá se nám malá penžní ob píliš

velikou! jediná svého druhu revue potlaovaných Poznaských pi-
náší v každém ísle záplavu všeobecn zajímavých zpráv z \'elko-

polsVv'. Zaslouží si vru naší pozornosti

!

jVIaxim Gorkij zjednal si už pístupu i do sloupc polských

list. Varšavská „Prawda" pináší peklad jeho povídek „Boleš"

a ..Jednou z jara" (výatek z ní otištn i v eské revui).

Krytyka uveejuje obsáhlou literární studii Ad. Xowaczy-
ského o díle Stef. Zeromského. Doporuuji ji vele. — Táž revue

pináší pozoruhodnou studii Jana Stená o Wlad. Orkanovi.

Wendrov/iec pináší celou sérii fotografickjch pohled na Vesno
v Poznasku. — A'elmi pknou studií — doprovozenou etnými po-

dobiznami — jest .Jiterámé-umlecká Varšava v létech 1853—1863".

— Táž revue vnuje íslo 46. zúplna oslav uence polského. A. ^da-

leckého, jenž práv dovršil 80. rok svého života. Po všeobecném

vstupním lánku od H. Galle následují speciální studie : Malecki jako

g-rammatik (od A. Kryského) ; Malecki jako biograf a kritik Julia

Slowackého (od A. Langa) ; ^íalecki jako professor (od E. Lu-

minského) ; ?^Ialecki jako pekladatel Sofokla (od K. Kaszewského)

a konen I\íalecki jako dramatik (od D. ZgliskéhoV S tchto

rzných stanovisk ocenny jsou zásluhy Xestora polské soudobé

vdy.

Przewodnik naukowy i literacki otiskuje velmi pknou práv-

nickou studii St. Kutrzenbv „O právním postavení žid v Polsku

v XV. století^'.

A. Cerevková popisuje v Istorieském Vstníku velmi sy-

tými barvami svou návštvu u Morm.on ; lánek doprovozen je

adou názorných illustrací.

Obsáhlou rozmrem i vnitní cenou studii o arménské poesii

XIX. století a jejím pvodu uveejuje v Ruské Mysli Jurij Ve.-
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selovskij. Upozoruji drazn na tento výborný, informativní lánek,

v nmž vedle literárn historického rozboru jsou i etné ukázky

bujné poesie arménské v ruském peklade.
,

O akademické svobod v Nmecku piše ve Vesniku levropy

Sergej Zivag"o, probíraje dkladn veškero ústrojí nmeckého stu-

dentstva a aplikuje pomry ty na pomry ruské. Uzdravení univer-

sitních pomr v Rusku vidí autor v tom, bude-li základním kame-

nem uinna svoboda akademická

!

Litraturnyj Vstník, jenž již prvním rokem vyšvihl se na list,

l)ez kterélio neobejde se nikdo, jenž pracuje v oboru ruské literární

historie, bibliografie a pod. — je to stejn nutný list jako polská

Ksionžka — pináší v posledním ísle nevydanou posud báse A. S.

Puškina pod názvem ,,Rže". Rže prosí Lykasa, b}' jí netrhal, by

vzpomenul si, jak kdysi nad ní jako nad pouptem u v)i:ržení stával

a te když je rží, chce ji utrhnouti a až zvadne, odhoditi! ^larné

prosby: utrhl ji Lykas a za nedlouho zvadlou, zahodil. Báse svou

koní Puškin morálkou

:

,,Krasavice ! Píklad Rže vás uí

že láska s úspchem mizí . . .
."

Ježemsjanyja Soinnija otiskují adu nevydaných dosud

list Turgenva a charakteristiku mladého a silného talentu L. An-
drej eva, epigona Gorkého. Oba lánky jsou nad míru dležité, tak

že na jiném míst obšírnji s nimi obeznamujeme tenáe.
Dr. B. Prusik.

PEHLED POLITICKÝ.

Vnitní.

Zaíti musíme dnem 6. bezna 1902, kterýž nejen stran naší, ale

všem Cechíím pinesl událost krvitou a bolestnou, úmrtí prof. Dra
A'' i 1 é m a Kurze. V ten den ztratil národ náš upímného syna, odda-

ného vznešeným jeho snahám láskou horoucí, inorodou, strana naše

upímného lena, vrného pracovníka, kterému jen smrt zabrániti

mohla, aby nebyl na tom míst, které mu vykazovala povinnost po-

slanecká.

Prof. Dr. Vilém Kurz narodil se roku 1847 ve Vrbici okresu

haberského. studoval g}^mnasium v Hradci Králové a v Praze, kdež

pozdji na fakult filosofické zabýval se studiem vd pírodních. Již

ve svém dvacátém tvrtém roce bvl suplentem na akademickém
gymnasiu, r. 1871 stal se skuteným uitelem na gymnasiu Xmecko-
brodském, r. 1874 hlavním uitelem na paedagogiu v Kutné Hoe
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a od r. 1884 psobil jako professor na eské realce v Praze v Jené
ulici

!

Pípravou ke vstupu do života veejného byl mu život v ,, So-

kole", kamž vstoupil s láskou k ideám sokolským a kdež v Tyršovi,

nejvtším representantu ideí tchto, nalezl nejen vdce, rádce

a uitele ale i pítele dvrného.

Vrozená láska k národu, pecházející v horoucí nadšení, svdo-
mitá píle a získaná opravdovost a rozhled ve vcech národních vedla

jej a musila jej vésti do oblastí našich národních menšin na západ,
jihozápad a jilm naší vlasti dosud neuvdomlých a zanedbaných

a potom pivedla jej do nezorganisované a rovnž neuvdomlé
menšiny v „nejvtším slovanském mst podunajském"!

Co na místech tchto Dr. A'ilém Kurz vykonal, m.á pro náš

národ ohromnou dležitost a není a bohužel v dob nynjšího chvatu

života veejného a úžasn rychlého zapomínání nebude as nikdy

dosti ocenno ode všech.

Kdo však zná ten postup národního uvdomování zanedbaného

lidu, hospodáského povznášení lhostejných mass, což pirovnati dá

se jen úmornému pronikání lesem, který trním a hložím cele zarostlý

jest, ten pochopí, co znamená práce ta, v jejíž ele na Pošumaví

stál po dlouhá léta Dr. Vilém Kurz a ten ocení také muže takového,

jehož namáhání mnozí neznalí a nevdomí, kteí, — kdvž už ne-

mohou konati nco ,,velikého", ,,úchvatného", ,,nadlidského" a jak

se ta rzná epitheta jmenují, nedlají radji pranic, — velmi rádi

oznaují jako práci malichernou a piplavou. kríce velkomysln nad

ní rameny.

Výsledky své práce mohl býti v pravd spokojen. Z nmeckých
obcí vylouply se obce ryze eské, v jiných nalezla se. vlastn poznala

samu sebe pevážná eská vtšina a opt jinde menšina, jejíž bu-

doucnost pomohl založiti.

Na nkterém míst vtšina naše takka vyarována a národu

našemu zabezpeena a to na míst mnohdy veliké pro nás dležitosti

(eská Kubice).

innost jeho stala se však úplnou teprve vstupem na radu íš-

skou r. 1894, kdy jakožto poslanec eských mst pošumxavských poal

organisovati národní a liospodáský život ech vídeských I Dvacet

šest národních spolk eských mezi nimi Beseda, Sokol, záložna, ná-

rodní dm atd. jest pesným dkazem, jak požehnána byla práce

jeho a z té doby pocházejí také prvá závažná hnutí politická ech
vídeských, na nichž nemožno nepostehnouti zetelné stopy in-

nosti jeho.

K této innosti druží se jeho dležité popularisování vd, vzta-

hující se na celek lidu našeho. Seznal, že doba naše požaduje na
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každém jednotlivci znalost aspo povšechnou, rzných obor vd
a dle toho svdomit ídil asopis ,,Z í-íše vdy a práce'', k nmuž
v poslední dob pidružil „Vdecké zábavy".

Literární innost jeho odnášející se vtšinou k vdám pírodním
byla rozsáhlá, obsahuje nejen lánky, jimiž pispíval do našich a-
sopis Osvty, Ruchu, Svtozoru a Zlaté Prahy, ale i samostatná

díla vdecká jako ,,Botanika".

Abychom zcelili obraz jeho, nemžeme opomenouii mlením
psobení jeho jako vzorného vychovatele mládeže školní, kteréž on

nikdy s mysli nespouštl, staraje se o ni usilovn i o prázdninách

zizováním nocleháren, tak aby i z turistiky, kterouž u nás vlastn

založil a do zdravého proudu uvedl, výhody mla. Naposled pipo-

mínáme vlastnost jeho. kteráž však každému za nejpednjší ozdobu

sloužiti by mla — byl vzorným otcem, vychovav peliv svnv své.

Vzorná jeho píle a cit pro pesné plnní povinností poslaneckých

došla u voli jeho ocenní pi poslední volb do snmu zemského,

pi níž ml ustoupiti kompromissnímu kandidátu radikálnímu ! Pes
to, že chtl obtovati mandát svj sjednané dohod, byl svými volii

zvolen a to skoro do jednoho hlasu!

Ze tato dvra na pravém bvla míst, osvdil pi posledním za-

sedání íšské rady, kdež setrval, háje naše školské zájmy, dokud

nemoc síly životní úpln nepodlomila. Zemel dobrý, upímný Cech,

nadšený a vytrvalý pracovník národní, pilný a svdomitý poslanec

lidu. Budiž mu zachována pam trvalá.

Snm království eského nebude v této dob svolán. Nejen že

nevyízenými zstanou ony pedležité záležitosti, kteréž dávno pi-

praveny jsou a na nž lid s touhou eká, nejen, že ustaviti se nemže
výbor zemský a rzné zemské, snmem obsazované úady v souhlasu

s nov vykonanou volbou do snmu, ale ani tomu základnímu pojmu

o sebeovládání, — svolení ku vybírání pirážek snmem — nebude

dosti uinno

!

U každého, kdo opravdu pomýšlí na to, aby království naše sa-

mostatnosti dosáhlo — by i omezené rámcem íše — musí pomry
tyto psobiti depressi mysle a to tím vtší, když zí. že s tak mnoha

stran pohlíží se na okolnost tu s klidem naprosté lhostejnosti.

Jest to ovšem hlavn vina vlády, to uznáváme — a dle toho m-
íce, vidíme, že dosud málokterá ba snad žádná vláda rakouská od

poátku doby ústavní, tak našich zájm nedbala a nás nepodceo-

vala, jako vláda nynjší. Práv proto však musí se se strany všech

našich zástupc klásti na vasné svolání snmu eského k á d n é m u

projednání všech poteb Království, draz nejvtší a užíti vas
k docílení toho, prostedk i nejkrajnjších. Kdyby toho dbáti se

nemlo, stalo by se v krátce nesvolávání snmu vbec, neb jen tak
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na skok zvykem a zvyk ten zákonem a dal by se tím mimo to vládé
do rukou strašný výchovný prostedek pro náš lid, který by si tím
pomalu zalíbil všímati sob pro hospodské obveselení jen zpustlých

scén parlamentu vídeského, páchnoucích ovzduším koníren a ko-

alen druhu nejnižšího a na vážné a dstojné práce parlamentní,

které pipraviti mají jemu neb aspo potomkm jeho aspo snesi-

telnou budoucnost politického i hospodáského postavení v zemi
vlastní, pohlížel by lhostejn, když ne s nechutí.

Doufáme proto pevn, že vše vynaloženo bude. aby tato bez-

ohlednost ku snmu království eského na píšt opakována nebyla.

Pokud ,,širší" vlasti naší se týe, tu na nehostinné pro nás pd
vídeské veškeré úsilí našich poslanc musilo býti \'y"naloženo. aby-

chom my Slované pi rozpotu, jehož ást, školství se t\'kající do Ve-
likonoc projednána byla, ztráty neutrpli. Šlo pedevším o eskou
techniku v Brn a o gymnasium v Opav pokud nás ech se týe,

dále o polské .e:ymnasium tšínské a slovinské paralelky g\^m.nasia

v Cel ji tento mnohaletý již kámen úrazu rakouského rozpotu. Dnes
mžeme konstatovati to blahé faktum, že Nmcm, se kterými dle

mnoha známek nyní na jevo picházejících vláda zajedno byla, ne-

zdailo se ani v jediném pípadu úspchu docíliti a že jmenovit pi
poslední záležitosti (Celj ) byli takovým zpsobem odraženi, že

z toho zoufalý skek v táboe jejich. Známá resoluce Sturghova,

která, kdyby provedena byla. tžce by Slovince poškodila, nebo dle

ní mly býti dležité pro Slovince Celj i paralelky tamního .sr^'m-

nasia zrušeny a za to v ^^iariboru bezvýznamné a to nižší gymna-
sium založeno, tedy padla. Zásluha patí za to úinné intervenci na-

šich poslanc, zvlášt však Polákm, kteí tentokráte po dlouhé dob
zase pln vykonali svoji slovanskou povinnost. Rovnž Vlachové ten-

tokráte, poprvé snad, opustili levici! Charakteristické jsou jednak

výitky a hrozby Nmc, jednak chlácholení vládních list! S unim-
ností, ba možno íci s neomaleností, jaké jen naší pp. odprci schopni

jsou, vyítají vlád, pro tuto porážku Nmc nezamezila, pro
i v tomto pípadu nepostarala se. aby prošlo ve snmovn, co p.

Stúrgh pod švihem všenmeckého karabáe vymyslil, a za to hrozí

opposicí ! A vládní listy nemají jiné práce než, aby zlehovaly vý-

znam a váhu tohoto hlasu representant ohromné vtšiny národ ne-

nm.eckých a tšily Nmce tím, že v té záležitosti dá se ješt mnoho
dlati atd. Tu ovšem pestati musí veškerá shovívavost, ale na

stran národ nenmeckých a musí se vlád zcela jasn ukázati, že

na úkor Slovinc v záležitosti té dlati nesmí nieho!

Vc sama ani by tak Nmce jak se zdá nermoutila, ano neschá-

zejí hlasy, které p. hrabti Strghovi zrovna nedkují za to, co svojí

resolucí spískal, tak že se chudák sám omlouvati musí, ale nejvtší

trýze jim psobí pízrak pravice, té staré pravice, která prý nesmí

b3'ti vzkíšena. ?vlyslíme, že dosud je strach Nmc bezpodstatný. Za
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nynjších pomr nelze na znovupovstání pravice vbec mysliti,

o tom pesvdivý dkaz podává roztíštnost v katolické stran.

Strana ta, která v pravici hrála (bohužel) první roli, jest dnes ne-

schopna každé koalice trvalé a dlouho se bude ješt mezi proudy

potáceti, stále jsouc omílána, až snad zmizí docela, neb aspo veškerý

význam ztratí.

S Vlachy bude pro nás vždy tžko dohodnouti se pro zcela

rzné, shody nepipouštjící zájmy v Terstu. Z vítzství dne

21. bezna 1902 dobytého nekyne nám bezpená budoucnost, nýbrž

jen boje nové, v tom se klamati nesmíme a také se neklameme.

Druhým význaným momentem v období tomto bylo prohlášení

našich poslanc pedsedou drem Pacákem pronesené, v nmž vlád
pipomenuto s drazem, kterýž podobnou formu více nepipouští, že

piblížila se poslední hodina, ve které možno nejpilnjší z požadavk
našich splniti a že po marném uplynutí dobv té nutno jen nejkraj-

njší prostedky od delegace naší oekávati. Píina k tomuto pro-

hlášení byla vru víc než dostatená! Jest neslýcháno i u nás, kde

talv mnohé možným bylo, co by jinde svtlo svta spatiti nesmlo,

jak chová se vláda k našim spravedlivým požadavkm v záležitosti

otázky jazykové a kulturní. S velikou emfásí promísenou neupímnou
skroušenostií prohlašuje se, že nemožno nieho podniknouti bez sou-

hlasu obou sporných národností, aby prý nebylo zavinno nové bez-

práví skutené neb tebas jen domnlé, a zatím po tají pracuje se tako-

vým zpsobem v potírání zákony zejm zaruených práv jazy-

kových, že za krátko požadavky Všenmc ve píin státní nminy
budou de facto pedstiženy! Úady soudní a správní, o finanních

atd. ani nem.luv, jsou ústn preparovány pro vnitní úední e n-
meckou, té nejpísnjší observance, která chce se dráti až za hra-

nice života soukromého ! Na potebí tch naízení Krausových, kte-

rým každý jen trochu kloudný právník hrav dokáže nezákonnost

a tedy neoprávnnost. Toho v Rakousku není stále potebí, tu mže
])0uhé, avšak stále živé presidentské slovo hrozící stále disciplinárkou

lépe psobiti než psaný zákon! Pánové ve vlád nejsou si asi dobe
vdomi toho hrozného dosahu, jaké jich protizákonné psobení má.

My nemáme jiného pání, než, abv co nejdíve ádn poueni

byli, k emuž lid náš rád své placet udlí.

Tetí událost, která rozeila pes veškeru tutlací snahu vlád-

ních a nmeckých list a pes veškeré popírání i nmeckých list

za hranicemi, znan politickou hladinu u nás i v íši Nmecké.

Bylo to parádní vystoupení poslance Schónerera pi rozpotu,

zvlášt však zakonení ei jeho zvoláním „Hoch und Heil den

Hohenzollern". Ve snmovn nastal poplach a vzrušení, na vládních

lavicích depresse! Zvlášt tžce byl doten rakouský premiér

Dr. Korber, který doufal ipo celou dobu své dosavadní vlády s jáso-

tem uvésti všecky syny ztracené nejen do vládní strany, ale snad i do
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vídeského hradu jako „zpsobilé" a dle toho se choval k nim
i k národm nenmeckým. A ted ten výkí-ik ! A nejen to pro ubohou
duši ! V záptí, pokud nmecké strany kolísají a nevdí, co by
vlastn initi mly, pi^-ihlásí se ke slovu ech Dr. Kramá a pibijí

nemilosrdn slova pravého vdce Xmc a s nimi celý systém ny-

njší ! Nová starost, jak setíti mohutný dojem tchto slov,

která by snadno na místech vyšších psobiti mohla! Le. jak

šastnou hvzdu Dr. Kórber má ! Tato poslední starost — zniiti

dojem slov Kramáových a pokáleti ho a nás Cechy s ním denun-

cianstvím — vyvedla celý systém zase na dobrou cestu. Xení vlastn

vc tak zlá — on Schónerer potrhlý, v Nmecku s indignací projev

pijali — horší jsme rozhodn my — nebo ]\Ioskva — Omladina —
atd. a Rakousko pjde dále cestou svou. O ei Kramáové máme
mínní toto: Byla velmi dobrá, vasná a ízná, ale — bylo jí pro

vídeskou mizernost škoda.

Nastává doba ,,vzkíšení''. Nám vzkíšení práv našich nena-

stává — jen úporný zápas za n podává as budoucí.

Pehled zahraniní pro nedostatek místa odpadá.

V Praze, dne 25. bezna 1902. —y—

.

SNES.

Nehody na tramwayích elektrických. V dob, kdy se u nás tolik

mluvívá o nehodách, jimiž obas naše pražská elektrická mstská dráha
vzruší veejnost, nebude nezajímavo všimnouti si zprá%T o podobných
nehodách u elektrických tramvayí v blízkých Dráža-
nech. Dle msíních zpráv mstského statistického liadu tamního za

r. 1901 stalo se tam takových nehod v lednu 47, v únoru 18, v beznu 29,

v dubnu 27, v kvtnu 2-5, v ervnu 14, v ervenci a srpnu po 15, v záí 1ti,

v íjnu a listopadu po 22, v prosinci pak 27, celkem tedy \ roie 19(Ji

277 nehod. Nápadn nejvíc tudíž v msíci lednu, nejmén v ervnu. Pi
tom bylo na tle ublíženo celkem 115 osobám, nejvíc v kvtnu (17), nej-

mén v listopadu (3). Prm.rem pipadá na 1 msíc pes 23 nehod a

skoro 10 úraz tlesných. V onch 277 nehodách je 19 pípad srážek

s jinými motorovými vozy, 162 pípad srážek s vozy jiného druhu,

S s cyklisty, 57 pípad poškození passant a 32 pípady nehod pi vy-

skakování nebo seskakování s voz a jiných. Píinou nehody bylo

v 71 pípad zavinní zízenc elektrických drah samotných, v 178 pí-

padech zavinní idi srazivších se jiných voz, cyklist nebo passaut,
v 48 pípadech pak seskakování neb vyskakování na vozy a jiné okol-

nosti. (Souet pípad tch dá arci více než 277 ili udaný celkový poet
nehod; patrn však pi nkterých nehodách konkurovalo nkolik píin.
Podobn je tomu pi svrchu uvedeném výpotu jednotlivých druh ne-

hod.) Délka tratí drážanských elektrických drah pouliních inila koncem
r. 1801 celkem 10f)-691 km. Pipadá tam tedy jedna nehoda prmrem
na 385 metr trati, jedno poškození tlesné na 928 m. — Bylo by zají-

n^avo, kdyby podobným zpsobem sestavena byla statistika takových
nehod u nás. Kr.

—
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KNIHOPIS.

Nakladatelství J. Olty. MUDr. Kamil Vater. O chrupu a jeho ošetení.

Lidové rozpravy lékaské, poádá MDr. Lad, Haškovec. ada IIL íslo 2. (26).

Str. 44. cena 45 kr.

J. M. Barrie: Sentimentální Tommy, povídka o jeho dtství z angl.

peložil Jos. Bartoš. Angl. knihovny ady II. ses. 4. Cena 24 hal.

Karoliny Svtlé: Sebrané spisy >Na úsvit* sešit 2. a 3. Celku
sešit 116. Cena 80 hal. »Prostá mysl* seš. 5. a G. (Ii2, IIH)

Štpán adi: Úvahy ze souasné mezinárodní politiky. Výbor
essaiv a studií Alberta Sorella. Sborník spis politických a národo-
hospodáských. Péí klubu národní strany svobodomyslné red. Dr. Lad. Dvoák.
Sešit 5. Cena 40 hal.

Victor Hugo: Devadesát ti. II. vydání. Peložil Dr. Karel Chudoba.
Slovo úvodní od Jar. Vrchlického. Sešit 1. str. 32. Cena 24 hal.,

Jakub Arbes: Sebrané spisy díl U. Moderní upíi. Sešit 10. IL 12.

Cena cO hal.

Ivan Vazov: Román. Napsal . . . Peložili Josef Konrza a Alois

Knotek. Laciná knihovna národní. íslo spisu V3l. Díl I

—

II. po 160 hal.

Balfour-Stewart: Fysika. Z anglického peložil prof. F r a n t.

Hromádko s 48 vyobrazeními II. opravené vydání. Svtové knihovny
. 257—2 8. Cena 40 hal.

Dante Alighieri Básnická díla. Peklady Jar. Vrchlického >Božská
komedie* Ráj 4. seš. Celku 11. Cena 82 hal. Tetí delinitivní vydání.

Karel Mašek. Bílý lístek. Milostný výjev psaný na cizí motiv. Str. 27.

Cena 40 hal.

Fr. Ad. Šubert. Z eského jihu, krajinné, místní, a historické obrazy.
Druhé vydání sešit 1. Str. 32. Cena 60 hal.

Proí. Dr. Herzer: esko-nmecký slovník. Seš. 8. (Autoforma) Cena
80 hal.

Fr. Simáek : F r. X. Svoboda. Olga Rubešová, drama. F. X. Svobody
Dramatická díla V. Cena r20 hal.

M. A. Ši máek: Ztracení. Drama o 4. jednáních. Repertoir eských
divadelních her XIV. Cena 120 hal.

Emilie Flygaré Carlénová: Rže Tistelonská, peložil Hugo
Kosterka. Sjr. 592. Cena 3- 70 hal.

Fr. ivná v Praze 1902: Rukov praktické fotografie
Se zetelem ku pote odborník i amateur zpracoval J ar o s 1 a v For-
mánek. Kniha ta urena je nejen pro odborníky, nýbrž i také zejména pro
ty, kteí se chtjí fotografii nauiti. Obsahuje podrobné a lehce srozumitelné
vylíení procesu fotografického, takže i ten, kdo nikdy ve fotografii nepracov^a!,

umní tomu samostatn a snadné dle ní nauiti se mže.
Nákladem vlastn m: Zájmová spoleenstva rolnická. Napsal

JUDr. Šimon Kolaík, koncipista eského odboru rady zemdlské pro
království eské. V komisi knihkupectví Hejda a Tuek. Praha 1902. Str. 67
cena 75 hal. Kniha tato pojednává o asové otázce zemdlské v následujících

kapitolách: Úvod 1) Osudy vládní pedlohy o zájmových spoleenstvech od
r. 1893 až do jejího ústavního schválení. 2) Obsah osnovy zákona pijaté radou
íšskou. 8) Zájmová spoleenstva a reorganisace zemdlské rady. 4) Úkoly
zemského snmu pi zizování zájmových spoleenstev. 5) Význam zájmových
spoleenstev. Osnova zákona p-jatá íšskou radou.

Carlyle: Djiny francouzské revoluce. Sešit 7. 8. po 90
hal. Vychází ve ^Vzdlávací bibliotéce • Sbírce moderní etby*. ídí a vydává
K. St Sokol.

21. výroní zpráva Ústední Mat. školské, od 1. ledna

do 31. prosince 1901.

Redaktoi: Prof. Dr. E. Frida (Jar. Vrchlický), prof. dr. B. Raýman. — Vydavatel E. Beaufort.

Tiskem E. Beauforta v Praze. — Nákladem vlastním.



o MLÉNÉ DRÁZE, SKUPINÁCH HVZDOVÝCH
A MLHOVINÁCH.

Napsal F. NUŠL.

Mléná dráha ie nápadn jasný pruh. táhnoucí se v lednu

a v únoru z veera pes celou naší oblohu, od jillo^'ýchodu mezi S i-

riemaProkvonem vzhru k zenitu do souhvzdí V ozk v,

Persea a K a s s i o p e j e, až k severozápadu do souhvzdí L a-

b u t i. V dubnu, kvtnu a ervnu je ^Iléná dráha nízko nad obzo-.

reni, tak že ji lze jen nesnadno pozorovati. \' dubnu je rozložena

hlavn nad obzorem západním, v kvtnu nad obzorem severním

a v ervnu nad obzorem východním. Od srpna klene se zase vysoko

nad obzorem, procházejíc z poátku o plnoci pozdji hned z veera

zenitem. \^ záí z veera táhne se od jihozápadu k severo\ýchodu,

v listopadu od východu k západu a v lednu opt od jihovýchodu

k severozápadu.

Pouhým okem lze rozeznati jasnjší a temnjší místa, jakoby

to byla samá slabá, nehybná, svtelná mrana. Avšak dalekohledem

snad spatíme dalš.í podrobnosti? Xikoli ! Dalekohled je tu tém
úpln bezmocný. Ukáže nám sice jednotlivé hvzdy, jimiž jsou

jasnjší místa pixplnna, ale úpln v nm zmizí jemné pozadí Mléné

dráhy, jež se jeví toliko na fotografiích.

A co je tedy Mléná dráha? Již v nejstarších dobách považo-

vali ji Demokritos a ]\íaniiius za shluk nesetných, pouhým

okpm jednotliv neviditelných hvzd. L'ritji vyslovil se v polovici

sedmnáctého století K e p 1 e r, nebo tvrdil, že ^Mléná dráha je

ohromný hvzdný prsten, v jehož stedu pibližn se nalézá Slunce

a jenž se sám odtud promítá na oblohu jako nejvtší kružnice.

A o sto let pozdji, v polovici osmnáctého století uvažuje Kant ve

své „Allgemeine Naturgeschichte und Tligorie des Himmels'' takto:

„Jest jistá velmi pozoruhodná podobnost mezi soustavou Mléné

dráhy a soustavou obžnic kolem Slunce obíhajících. Soustava

37
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obžnic má jednu hlavní rovinu, která Zodiakem *) prochází, a k níž

roviny drah obžnic jen vehi nepatrn sklonny jsou. Podobnou

hlavní rovinu mají také hvzdy; nebo tyto nejsou nikterak jen na-

hodile, bez poádku v prostoru rozloženy, nýbrž podobn pravidehi

jako obžnice v soustav slunení. Vzhledem k této rovin se hvzdy
v prostoru tím více k sob sbližují, ím ji jsou bližší. A tímto naku-

pením vzniká dojem jasného j^rului. jejž nazýváme ]^Ilénou

drahou".

O nkolik let pozdji vyslovil zcela podobnou domnnku pro-

slulý mathematik J.ambert, jenže provedl srovnání hvzdné sou-

stavy se soustavou slunení ješt dále než Kant, pedpokládaje, že

všecky hvzdv Mléné dráhy obíhají kolem spoleného stedu, po-

. dobn jako obžnice kolem Slunce.

Ku konci osmnáctého století zaal \V. H e r s c h e 1 svá studia

o složení Mléné dráhy. I\'jjprve sítal hvzdy na rzných místech

oblohy severní a shledal, že hustoty jich pravideln pibývá blíží-

me-li se pásu Mléné dráhy. V místech od nho nejvzdálenjších,

ili v pólech Mléné dráhy vidl v zorném poli svého 20 stopOA'^ého

reflektoru jen 3 až 4 hvzdy souasn, kdežto na jiných místech,

zvláš v pásu Mléné dráhv až 600 a na ojedinlých místech i 6000.

Prmrn pozoroval \\\ lierschel v zorném poli svého daleko-

hledu, jehož prmr obnášel asi 15'. 27 hvzd, ili na celé obloze asi

20 milion hvzd! Ve sítám hvzd na jižní polokouli až k jižnímu

pólu pokraoval syn W. Herschla John H e r s c h e 1. Výsledky

obojího sítání sestavil W. S t r u v e v náledující tabulce, v níž

v prvním sloupci jsou uvedeny meze pas s Mlénou drahou rovno-

bžných, k nimž se další prmrná ísla vztahují.

Vzdálenost mezí pás Stední poet hvzd v zorném poli, jehož

od pól Mléné dráhy prmr je 15' (pibližn polomr Msíce)

O"—15"

15—30
30—45
45—60
60—75
75-90

W. Herschel pedpokládal, že hvzdy jsou v prostoru stejno-

mrn rozdleny a vysvtloval jich zdánliv rzné zhuštní tím. že

W. Herschel
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livzdná soustava nemá rxar koule, nýbrž tvar jakési oky v jejímž

ftedu pibližn se nalézá Slunce a jejíž kraj leží v rovin Mléné
•Iráhv. Ponvadž však ani v ^Mléné dráze není zdánlivé roz-

ložení hvzd zcela stejnomrné, následuje odtud — pi pedpokladu
stejnomrného rozdlení prostorového, že tam, kde Mléná
dráha je nejhustší, je také rozložení hvzd nejhlubší.

Aby i íseln se dalr tyto pomry vyjáditi, dejme tomu že by.

hustota hvzdného rozdlení v prostoru byla všude taková, ž-e bv

vzdálenosti jednotlivjxh hvzd rovnaly se vzdálenosti S i r i a od

Slunce. Pak by se do koule o polomru n dálek Siria vešlo asi

—5— hvzd. Avšak kužel, v nmž Herschel hvzdy sítal, ml

jen úhel vrcholový 15', ili jeho obsah byl asi Qoo.oookráte menší

než obsah píslušné koule, tak že oznaíme-li poet hvzd v daleko-

hledu v uritém smru viditelných písmenou a. bude se

3

" = 2/755500 "" " = ^^ Vž "^"'^ ^'""-

Dle toho poítal Herschel rozmry naší hvzdné soustavy. Xa
]). pi pólech ]>,Iléné dráhy, kde hustota hvzdná obnášela jen 3—

4

hvzdy na jedno zorné pole, vypoítal hloubku asi 100 dálek Siria

a ve vlastní Mléné dráze 800 dálek Siria.

Pojem dálky Siria znamená ovšem jen pibližn skutenou

vzdálenost Siria. Dle starších mení totiž obnášela tato asi míhon

polomr dráhy Zem. Dle novjších mení je pravdpodobno, že

skutená vzdálenost Siria je jen poloviní, ale ponvadž mení dálek

hvzdných nelze dosud pi jasných hvzdách na 50^/0 zaruiti, po-

necháváme pro milion polomr dráhy Zem starý ná2?ev , .dálka

Siria'^ Svtlo probhne tuto dálku za 16 let.

Jak ohromná je to dálka vyplývá odtud, že má se k jednomu

kilometru tak, jako pt milion let k jedné sekund. A pece dle

všech dosavadních mení je prmrná vzdálenost hvzd první ve-

likosti dvakrát až šestkráte vtší než jedna dálka Siria!

Se vzdáleností hvzd úzce souvisí pojem hvzdné p a r a 1 a x y.

Tak nazýváme totiž zoniý úhel, v nmž bychom z té které hvzdy

spatili polomr dráhy Zem. Je patrno, že ím dále je hvzda od

nás vzdálena, tím menší je její paralaxa. Slunci nlejbližší hvzda

w Centauri má dle dosavadních nejspolehlivjších mení para-

.37*
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laxu i" ili je tak od Slunce vzdálena, že prmr dráhy Zemé jevil

by se odtud pozorován v zorném úhlu i", ili asi tak, jako délka
jednoho centimetru z dálky dvou kilometr. Hvzdy první velikosti

jsou prmrn desetkráte vzdálenjší, tak že jim písluší prmrná
parajlaxa «p.i", atd.

Po Herschelovi zabývala se celá ada astronom studiem zdán-
livého i prostorového rozložení hvzd. Zdokonalovány mapy, až
roku 1863 dokonen Argelanderv veliký : Atlas des nordlichen
gestimten Himmels, nach der aul der Universitátssternwarte zu
Bonn durchgefrten Durchmusterung, yj Blátter. Atlas je znám
pod názvem Bonner D u r c h m u s t,e r un g. Obsahuje pes
324.000 hvzd severní polovice oblohy až do 9.5 velikosti.

Hned po vydání bonnských map vykonal L i 1 1 r o w první
sítání zaznamenaných hvzd dle velikosti. Tutéž práci, avšak mno-
hem dkladnji a s ohledem na místní zhuštní a vztahy k Mléné
dráze opakoval prof. S e e 1 i g e r. Ukázalo se, že zdánlivé rozložení

hvzd jasných jest nepravidelné a až do hvzd 6. velikosti že nemá
žádnou souvislost s ]\Ilénou dráhou, tato že je vytvoena jen hvz-
dami pouhým okem neviditelnými, leprve od velikosti 8. jeví hvzdy
jistou pravidelnost ve svém rozložení.

Stratonov v Taškentu pekreslil do jisté míry Bonnské mapy,

avšak pro rzné velikosti hvzdné. Rozdlil hvzdy na osm tíd,

a sice hvzd} pouhým okem viditehié od i. do 6. velikosti zaadil

do tídy první, hvzdy velikosti 6.0—6.5 do tídy druhé atd. až

hvzdy velikosti 9.0—9.5 do tídy osmé. Na mapách pak vyznail

zhuštní silou zabarvení, a ukázalo se, že se vysk}tujií vedle zhu-

štnin vyznaujících Mlénou dráhu i zhuštniny jiné, jichž poloha

není ve všech tídách táž, nýbrž pošinuje se od tídy ku tíd v uri-

tém smru — což nasvdujie tomu, že hvzdy seskupeny jsou

v proudy hvzdné, jichž hvzdy vzdálenjší jeví se nám jako slabší

a promítají se na jiná a jiná místa. Nejsilnjší zhuštní hvzd Bonn-

ských map, zvláš vyjádené hvzdami od 7.0 do nejslabších hvzd 9.5

velikosti táhne se souhvzdím Labuti, C e p h e a, L ý r y a Sípu.

Jiná zhuštnina, ale mén ..hluboká" a menších rozmr zaíná

u hvzd 6.5 a koní u 8.5 velikosti. Její sted je v souhvzdí

Vozky. Tetí hvzdný oblak, jehož stedem je souhvzdí Blí-

ženc, P roky on a .S i r i u s a jež se prostírá snad ješt dále

na obzoru jižním, obsahuje hvzdy 7.5 až 9.5 velikosti.
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Dle velikosti hvzd vyjadi-uje Stratonov prmrnou vzdálenost

hvzd jednotlivých tíd v dálkách Siria takto:

Tída
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lenosti hvzdy Slunci nejbližší, ale následkem toho by hustota Plejád

byla aspo desetkráte vtší, ili jednotlivé hvzdy Plejád jsou pm-
mrn desetkráte vzáj'emne bližší než hvzdy v nejbližším okolí

Slunce. I nejvzdálenjšímu lenu skupiny jeví se Alkvone aspo
tisíckráte jasnjší než nám hvzdy první velikosti a jen 2okráte

slabji, než Msíc v úplku.

Ze všeho je patrno, že Mléná dráha složena je vtším dílem

z hvzd pouhým okem neviditelných a bylo by teba rozšíiti úvahy,

jež týkají se dosud hlavn jen hvzd v mapách Bonnských vyzna-

ených i na hvzdy slabší. Již roku 1842 zaal Chacornac ho-

toviti atlas hvzd až rlo 13. velikosti. Avšak v práci zaaté nebylo

možno pokraovati, jakmile se došlo k ástem blízkým jMlnc drá^-C.

Chacornac omezil se sice jen na úzký pruh oblohy kolem ekliptiky,

avšak ani v tom niení nikdo nepokraoval po jeho smrti. Zásluž-

njší práci vykonal C e 1 o r i a, nebo seítal dalekohledem, jehož

objektiv ml prmr 10 cm., hvzdy mezi ddklinacemi o" a 6" a do-

sj)él k výsledku, že v pásu Mléné dráhv nastává náhlé zhuštní

hvzd, bez nenáhlého pechodu. Avšak nejdležitjší pomckou
k urení rozmr a rozložení Mléné dráhy zdá se že bud|e fotojírafie,

nebo jen tou dají se zachytiti a pehlédnouti miliony slabých hvzd,

z nichž se nejvtší ást Mléné dráhy skládá. Na krásných fotogra-

fiích, jež zhotovil E. E. B a rn a r d na Lickov observatoi, lze

rozmanitost a nádheru J>.Jléné dráliy skuten obdivovati. Na malé

prostoe fotografické desky kupí se tu jeden svt vedle druhého,

jedno Slunce vedle tisíc a tisíc jiných a to stejn velkých — ne-li

ješt vtších než je naše Slunce — ta duše všeho života na Zemi.

Avšak svt je velký a všecko toto bohatství s,2 v nm snadno

schová. Mléná drába jeví se nám jako prsten, jenž objímá celou

naši oblohu a prostírá se pravdpodobn až tisíckráte dále než jie

Sirius, takže svtlo potebuje k prolétnutí vzdálenosti od Slunce až

k nejzazším mezím Mléné dráhy 10 až 20 tisíc let. A pece kdy-

bychom se na celý ten obrovský svt dvaceti až šedesáti milion

Sluncí dívali z dálky, která se rovná jeho polomru, spatili bychom

ji v zorném úhlu asi padesáti stup, a kdybychom se vzdálili ješt

stokrát dále — mla \^\ již jen zdánlivý prmr 36', asi jako velká

mlhovina v souhvzdí Andromedy, kteráž je bezpochyby také

takovou Mlénou drahou jako naše, jenže 10 až 100 tisíc dálek Siria

od nás vzdálenou. V té ovšem již jednotlivých hvzd nerozeznáváme,

splývají nám i ve velkých dalekohledech v jedinou jasnou plochu

a odtud pochází název ..mlliovina".
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Již \V. Herschel pedpokládal, že vtšina tak zvaných „mlho-
vin"', jsou vlastn skupiny hvzdné, a j/cn nco málo jich že zdá se

býti mlhcvinam skutenými, jak je pedpokládá Laplaceova
domnnka o rozvoji soustav sluneních.

Pozdji dokonalejšími dalekohledy, podailo se rozluštiti také

mnoho z tch mlhovin, jež Herschel za skutené, nerozluštitelné

mlhoviny pokládal, a odtud rozšíilo se mínní, že dostaten silnými

dalekohledy bude možno rozluštiti veškeré známé mlhoviny ve

skupiny.

Teprve Huggins a ]\I i 1 1 e r roku 1864 první ukázali, že

sp-ektrum mnoha mlhovin sestává ze tí jasných ar v zelené ásti

a že se tedy úpln podobá spektru rozžhavených plyn. Nejjasnjší

ára odpovídá dusíku nebo nkterému plynu píbuznému, slabší

vodí k u a prostední neznámé látce.

Avšak vtšina mlhoA'in m.á spektrum obrácené, sestávající

nikoli z ar jasných, nýbrž z ar temných, jako spektrum slunení

neb hvzdné. ]\lezi tvto náleží význaná, již pouhým okem viditelná

mlhovina Andromedy. Spektrum její fotografovali v lednu 1899

S c h e i n e r a L u d e n d o r f f v Postupimi malým spektroskopem

ve spojení se zrcadlem, jehož prmr obnáší 32 cm. a délka ohnis-

ková 96 cm. Spektrum srovnáváno se spektrem slunením, fotogra-

fovaným tím.též strojem a nalezena pekvapující shoda i co do

jasnosti jednotlivých ástí spektra. Proto není pochybnosti, že veliká

mlhovina Andromedy je velice daleko od nás vzdálená soustava

hvzdná jako ]\1 léná dráha.

Dle fotografií J. Robertsových a zvláš nejnovjších

K i t c h e y o v ý c h, zhotovených s nejvtší pelivostí na Yerkesov

observatoi má skupina tvar nkolikanásobné spirály pi pohledu se

strany. První zmínka o ní dje se již v AI máge stu P t o 1 e-

maeov, v tomto pes 1700 let starém veHkém díle ecké astro-

nomie a v hvzdných seznamech A 1-S f i h o. Pkný popis její po-

chází od Simona ]\I a r i a z roku 1612, jenž jí srovnává s po-

hledem na obraz svíky prosvitající tenkým lístkem kostným.

Do roku 1716 známo bylo jen 6 mlhovin. Pozdji Lacaille

uvádí jich 42 a Messier 103. Ku konci osmnáctého století zaal

vydávati své seznamv W. Herschel a do roku 1802 uveejnil ve

tech velkých dílech polohu a popis nových 2500 mlhovin a skupin

hvzdných, jež pvodn v osm, pozdji v šest hlavních tid rozdlil:

I. skupin^ jednotlivých hvzd, 2. mlhoviny rozluštitelné. 3. mlhoviny
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vlastní, 4. mlhoviny planetární, 5. hvzdné mlhoviny a 6. mlhové
hvzdy. Syn John H e r s c h e 1 doplnil otcv seznam na více než

5000 mlhovin a skupin, k nimž A r r e s t, Schonfeld a

Schultz nových tém 3000 len pnpojih, tak že když J. L. E.

Dryer vydával nové vvdáni Heschelových seznam, obsahoval rolcit

1888 již 7840 ísel!

Roku 1850 studoval F. May rozložení mlhovin a skupin

a shl<edal, že 650 skupin tehda známých je bu v Mléné dráze, nebo
aspo zcela blízko ní, kdežto 3400 mlhovin je po celé obloze roz-

troušeno ale spíše kolem pól ]\lléné dráhy než v ní samé souste-
dno. Dle Dryerova katalogu pokraoval v této práci J. B a u-

schinger a shLedal. že slabé i jasné mlhoviny jsou zeteln sou-

stedny kolem pól Mléné dráhy, kdežto mlhoviny planetární —
malé kruhovité oblákv mlhy, v nichž Herschel tušil zárodky nových

soustav sluneních — a hlavn skupiny hvzdné, rozluštitelné již

zcela malými dalekohled} pevládají — v ]\Iléné dráze nebo aspo
blízko ní.

Lord Rosse zkoumal mlhoviny svým obrovským L e v i-

athanem. dalekohledem to, jehož zrcadlo mlo v prmru tém
2 metry a ohniskovou dálku 20 metr. Dalekohled pipouštl až

6000 násobné zvtšení a h\\ postaven r. 1845 "a Rossov zámku
B i r r-C a s 1 1 e nákladem asi 300.000 frank. Ukázalo se, že mnoho
mlhovin má tvar spirálný. ^Inozi tehdejší i pozdjší astronomové

nedvovali tomuto tvrzení a hledali piindi v nedokonalostech

velikého zrcadla, avšak když K e e 1 e r velkým Crossleyovým
refektorem Lickovy observatoe fotografoval hlavn ty mlhoviny,

u nichž Lord Rosse pozoroval nebo tušil tvar spirálný, shledal,

že všecky Rosseovy spirální mlhoviny skuten spirálními jsou,

takže tento tvar není nikterak zvláštností — nýbrž spíše pravidlem!

V sousedství známých, mlhovin ofotografovalo se vždy množství no-

vých mlhovin a i u tch spirálný tvar pevládal. Kdybv na všech

místech oblohy bylo vždy tolik nových mlhovin vedle již známých,

kolik jich pomrn nalezeno reflektorem Crossleyový'm, b}lo by na

celé obloze více než 100.000 mlhovin. A z tch veliká ást zdá se,

že jsou vzdálené rozsáhlé Mléné dráhy a druhá ást skutené plvny,

velice zedné, chladné snad jako mezihvzdný prostor a pece sví-

ticí snad svtlem kathodovým, jako plyny v rourkách G e i s s 1 e-

r o v ý c h a C r o o k e s o v ý c h.

Vedle mlhovin a Mléných drah vyskytuje se ješt jeden

zvláštní útvar, totiž velice husté s h 1 u k v h v z d n é. mající zcela
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pravidelný kulový tvar. Xejkrásnjším píkladem je skupina co C e n-

tauri na jižním nebi. Xa fotografii zhotoviené v kvtnu r. 1893.

v Arequip napoítáno na ploše zdánliv asi tak velké jako je

deska ]\Isíce celkem 6389 hvzd a ve stední ásti na ploše tverce,

jehož strana rovná se asi dvacetin zdánlivého prmru Msíce
loo hvzd ! 1 u nezbývá než jen zatím zaznamenávati — nebo vy-

svtlování nebo propoítávání genetických a gravitaních podmínek

tak složitých útvar je dosud naprosto nemožné, zvláš, když ani

vzdáleností ani rozmr v tch shlucích neznáme.

^ % %
UPSALA.

rta z cest. Píše dr. JIÍ GUTH.

(Dokonení.)

Však vracíme se stále a stále k onomu Codexu, by i neroz-

umíme úpravn psaným a ve slovíka sestaveným literám zesnulého

biskupa. Rukopis, který ped rokem 1600 dostal se do sbírek císae

Rudolfa II., snad z kláštera Werdenu nad Ruhrou, sebrali v Praze

Švédové r. 1648, a královna Kristina, nedoceujíc antikvity náležit,

darovala ji svému bibliotekái Isaaku Vossiovi, který rukopis zanesl

do Nizozemska, tam F. Junius jej opsal a poprvé otiskl r. 1665,

naež universitní kanclé hrab de la Gardie odkoupil jej za 400 íš-

ských dolar ili 600 korun a opatil skvostnými stíbrnými deskami,

v nichž je dosud — odtud také jeho jméno — a rukopis znova dal

králové, která odevzdala iej universit upsalské. Deset prvních list,

které r. 1834 bhví kterým knihovníkem byly ukradeny, vráceny

opt r. 1857 tak, že kniha (která ovšem pvodn ítala 300 hst)

zase jest úplná a filologové opt na ni s gustem pochutnávati si

mohou.

I nejstarší švédské tisky, až z roku 1483, veliký plán Paíže

z r. 1739 nebo i Decretum Consilii Upsalensis z r. 1593, kterým

upadající universit upsalské na nohy se pomáhá, zajímá vedle Codexu

jen nemnoho.

Chodíme kolem všech ostatních dom universitních i rzných

tch národních huset, i kolem Kungshuset v Bafrernsgatan, obydlí

to královských princ, kteí vesms v Upsale studovali, a stavíme

se ve stínu velkých strom v Botaniska Tradgárden, v níž jsou

orangerie a palmové sklenníky a v níž nevykládal svoje uení, aniž

nlky a tyinky kvtinek poítal Karel Linné. To dalo se ve staré
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zahrad na rohu Svartbácksgatan a I^innégatan, kudy pojedeme

pozdji do Gamla Upsala. V lét bydlíval starý protessor v ne-

dalekém Hammarby, také Linné's Hamarby zvaném, kde v nepatrném

zahradním domku ml svou posluchárnu, a sem hrnuli se houfn
žáci z celého svta poslouchat výklady starého mistra. Jméno tobo

uence zaznívá poád líbezným zvukem vedle jmen Gustav, Oskar
a Karl, kteí nikoli kvtinkami, nýbrž meem šíili slávu švédskou.

Komu z nich lépe se to podailo, není tžko rozsuzovati.

Ozývají se tady i jiná jména a vypínají se sochy a pomníky

kamenné i bronzové — jenom jedno tady pohešuji a darmo hledám,

jméno známé v celém svt, snad denn opakované ve školách

i mimo školu, — Celsius. A pece tento otec našeho teplomru

v Upsale se narodil, v Upsale psobil jako professor astronomie,

pro nho byla zde zbudována hvzdárna, zde uinil mnohé svoje

objevy, te snad už zapomenuté, zde rozdloval stupnici teplomrovou

na sto díl. Arci, myslí sob možná mnohý, tohle nic není, vc je

tak na snad, že bych to byl také dovedl, a kdyby to byl neudlal

Celsius, byl by to udlal nkdo jiný nebo tebas já. Kolumbovo

vajíko I . . .

Organisace a vyuování státních universit švédských jsou upra-

veny hlavn » stanovami* (kongl. Majestets fornyade nádiga statuter

for universiteten i Upsala och Lund) ze dne 10. ledna 1876. Nej-

vyšší správu universitní vede kanclé zvolený od t. zv. vtší konsi-

stoe a vládou potvrzený, který pak prostedkuje styky s korunou

a tam, kde koruna nevymínila si dle stanov rozhodnutí, rozhoduje

sám. Kanclé vydává mimo jiné všecka nutná pravidla a instrukce.

Správa a pímé vedení podléhá vtší konsistoi, v níž hlasují všickni

ádní professoi za pedsednictví rektora, voleného na dv léta od

konsistoe a z jejího stedu. Dohled na postup uení a konání

uitel i student má menší konsisto, skládající se z rektora jakožto

pedsedy a pti ádných professor, z nichž každý je volen od jedné

fakulty neb sekce na ti léta. Hospodáskou správu vedou dchodní

a tri ádní professoi.

Uitelský sbor dlí se ve tyi fakulty: theologickou, právnickou,

lékaskou a filosofickou, která sama rozpadá se ve dv sekce, huma-

nitní a mathematicko-pírodovdeckou. Každé fakult pedsedá tak

jako u nás decanus a jednání fakult a sekcí úastní se také profes-

soi mimoádní. Professory ádné a mimoádné jakož i bibliotekáe,

sekretáe a dchodního jmenuje král ve státní rad. Obyejn bývá

místo vypsáno a když se byli uchazei pihlásili, jmenuje konsisto
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ti odborníky píslušné fakulty neb sekce, kteí podají svoje dobro-

zdání o vdecké kompetenci uchaze. Vtší konsisto pak navrhne

terno, z nhož vláda musí voliti. Jen výminkou dje se jmenování

bez konkurrence.

Pii jmenování bére se zetel výlun na vdeckou kvalifikaci,

nikoli na íormální podmínky, jako akademické hodnosti atp. Profes-

soi jmenují se na doživotí a mohou býti sesazeni práv tak jako

ostatní státní úedníci jen cestou soudní, nikoli administrativní.

Docenty jmenuje na základ dobrozdání dotyné fakulty neb

sekce kanclé ; rovnž lektory cizích eí, kteí musí býti píslušníky

národa, jehož ei uí, a nejvýše šest let smí zstati ve služb.

Professoi, jichž je CO, jsou povinni ísti v témdni aspo 4 hodiny,

stipendovaní docenti týdn hodinu. Docent soukromých vbec je

pes 60^)

Immatrikulace dje se bez rozdílu pohlaví na základ maturit-

ního vysvdení gymnasia neb vyšší realky nebo dokladu, že uchaze

náležel jiné universit (nejvýše pede 2 léty) jako student ; immatriku-

laní poplatky obnášejí 4'50 korun až 12*25 K.-)

Pednášky trvají od 1. záí do 15. prosince, naež nastávají

tynedlní prázdniny vánoní, pak od 15. ledna do 1. ervna. Velké

prázdn"ny trvají tedy pl tvrtá msíce, ale za to bhem školního

roku pracuje se piý velmi úsiln. Pednášky jsou bezplatné a pí-

stupné obecn, jenom na nemocnici platí se nkolik korun ron,

nemluv o píspvku do spolkové kasy. V laboratoích platí se jen

za spotebovaný materiál. Pi universit je pak mnoho stipendií

jež udílejí dílem krajinské spolky, dílem akademický senát. Zkoušky

státní, konané ve 14 prvých a pohledních dnech semestru, za kterých

není vtšina pednášek, nejsou tu oddleny od uení universitního

>) Na fak. theologické je professor ádných 5, mimof. 3, assistent 1,

docent 2; na fak. právnické prof. ád. 5, mimo. 2, docent 4, mezi tmito

dáma Elsa Olava Kristina Eschelssonova, pednášející civilní právo ; na fak

lékaské prof. ád. 7, mimo. 7, laborator 2, docent 3; na fak. filos. v sekci

human. prof. ád. 10, mimo. 7, docent 35, lektor 3; v sekci matem. pír.

prof. ád. 8, mimo. G, observato 1, laborato 1, docent 14. Celkem 126 sil.

'') Píjmy universitní za r. 1899 obnášely 905.699 korun (švédských) a to,

z majetk universitních 192.188 K, z vlastních fond a fond stipendijních

166.859 K, od koruny 479.135 K, rzné 67.517 K. Vydáno bylo: 522.078 K.

na služné a pense, 15.500 na udržování budov a stavby, 121.374 na materialie

pro uení, 18.195 na korunní stipendia, 180.551 na dotace a stipendia rzná;

31.208 na rzná vydání a 21.793 na rok píští. — Stipendia ve správ univer-

sitní representují kapitál 2,414.600 K, ve správ národností a jinde kapitál

228.000 K. —Majetek stud. sboru (nikoli národností) obnášel r. 1898: g"2.165 K-
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jako u nás a také zkušební komisse státní není tlesem od profes-

sorského sboru odloueným. Ba i píprava ke zkouškám státním

dje se na universit, aniž teba njaké praxe pedbžné, jako ve

mnohých oborech u nás. Proto bývá na obou universitách švédských

velké množství starých student.

Soudnictví, které díve píslušelo výhradn universit, bylo us-

nesením z r. 1852 valn omezeno : jest podstatn disciplinární a pro-

vádí je rektor a menší konsisto. Tresty, které mohou býti udíleny

jsou : dtka a výstraha od rektora neb menší konsistoe, ztráta sti-

pendia a vylouení na as neb na vždy. Každý pein, jehož se

student dopustí uvnit mstského obvodu (na míli od msta) musí

nejprve býti oznámen rektorovi, a jen na návrh malé konsistoe

mže býti odevzdán ádným soudcm k dalšímu ízení. ^)

Na návrší, kde stojí mohutný, od Gustava Vasy r. 1548 po-

atý, ale nikdy nedostavný Slottet, zámek, kde dcera Gustava

Adolfa Kristina, rozmrzelá starostmi panovnickými složila r. 1654

tžkou korunu švédskou, aby volnji mohla se zabývati vdami
a umním, na návrší to lezeme te po tom studiu upsalské univer-

sity jen pro vyhlídku a rozhled na rovinu upsalskou, nikoli tedy

pro zám.ek, který je obydlím Landshódinga a arsenálem. Aísto

a kraj širošírý jakoby z pohlednice byly vzaty: ervené stech}^

msta i vzdálených vesnic obrážejí se od syté zelen strom a tvoH

jakoby smavé ostrovy v žlutém moi zlatého obilí! To jen tak zá-

kladní a hlavní barvy, — musíl bych déle státi ve stínu starých

vží, než bych rozpoznal všecky ty jemnjší odstíny, nad nimiž pro-

stírá se nesmímo barvy jedné, ucelené, modro nebes, isté a hladké

jako klika v pedpokoji velmožného pána.

Obcházíme ješt zámek, a vedle jižního portálu v právo vi-

díme zasypané komnaty, v nichž bláznivý Erik dal r. 1567 usmr-

titi nkteré leny z hrabcí rodiny Sture. Tedy nco podobného

») Srv. Annerstedt: Upsala universitets historia I. š dodatkem listin

(Upsala 1877), Bygdén: Upsala universitets 400-árs jubelfest Sept. 1877 (Stock-

holm 1879), týž : Matrikel (Upsala 1877), Cornelius : Upsala theolog. Fakultets

hist. (t. 1874-75). Annerstedt : Bref af O. Rudbeck d. a. kon. Upsala universitet

1893—99, v. Bahr a Brandberg: Matrikel (Upsala 1896), v. Bahr : Statutert Forord-

ningar m. m. (t. 1897), Geijer : Upsala universitet 1872 -97 (t. 1897), A. Andersson

:

Upsala universitets matrikel 1585—1632 (t. 1900). Vtšina národností vydala

od r. 1877 svoje djiny. Universita sama vydává Upsala Universitets arsskrit

(t. 1877) od r. 1866, v níž je také seznam pednášek a roní zprávy. Studentský

sbor vydává co senie.'ítr svj katalog.
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jako krvavé drama Abencerrag na druhém konci Evropy a dkaz.
že i švédská královská historie má svoje erné stránky.

Dost nepíjemn psobí sešlý ten Slottet proti ostatní úpravné

Lpsale, je to obr v šatech žebráckých, nebo od osmnáctého sto-

letí nic na nm neupravovali. \'zhledem k tm etným turistm,

kteí se pachtí nahoru na kopeek, sic nevysoký, dobe by se sem
hodila njaká restaurace jako stokholmská Hasselbacken a myslím.

že ani studenti nebyli by proti tomu, teba že ti zde mají svoji roz-

košnou Flustret (otvor úlu) dole v krásných sadech na úpatí zá-

meckého vrchu. A že se jí nevyhýbají toho dkazem druhé její

jméno Stora Fórderfvet, veliká zkáza. Odkud jen ta láska mládeže

milé k pití a chlastu? i to už je tak v germánské krvi, ta žíze

nejen po piv, ale po všem? Švédové jsou jinak pece tak ušlech-

tilí, skromní

!

Ped zámkem stávalo nkolik dl, která na podzim r. 1896

nadlala mnoho zbyteného hluku. Bylo to 4. listopadu, v den

oslavy norsko-švédské unie. Njaký ferina v Christianii udlal

si z upsalských student dobrý den, i lépe dobrou noc, nebo
poslal jim gratu laní telegram jménem studenstva christianského,

jemuž ani nenapadlo tolik lásky k sousedním bratím. Upsalská

ndádež, která je víc naklonna myšlénce unie než norská, z veli-

kého potšení téže noci sebrala, bh ví kde, njaké slepé náboje,

bžela nahoru, nabila dla a pálila a houkala nad hlavami Upsal-

ským, kteí zdšen skákali s postelí, co se to dje. Kocovina byla

z toho velká, když se poznalo, že telegram byl falešný. Pro jistotu

dla jsou te odklizena.

A ješt zacházíme k dómu, jehož dv vysoké vže dráždily

nás už z dálky a nový a istý restaurovaný vzhled z blízka. S ka-

thedrálami v Lund a Dronthjemu je to nejvtší a nejkrásnjší

chrám severu a necháváme si naposled tento turistický bonbon,

který vysoko vypíná se nad celým mstem. Také varhany se asi

daleko rozléhají, kdyžt jsou ve Švédsku nejvtší. x\rchitektura

jeho patí ranní gotice a to oné velké period francouzské, do níž

náležejí nádherné dómy v Remeši, v Paíži, v Rouenu a jinde na

severu Francie. Však také upsalský dóm stavl Francouz Etienne

de Bonneuil, zvaný skromn tailleur de pierre, ba ukazují ješt

stavební smlouvu s ním ujednanou, z níž nkteré odstavce vytesaU

na stnu dómu, pro vnou pam.
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Ješt ped nkolika desítiletími ml dóm dv ošklivé, ne-

vkusné vže, byl z velké ásti poškozen a uvnit nevkusn vy-

bílen. Na obnoA^ení byl tedy nejvyšší as a práce píslušné prove-

deny od r. 1883 asi v desíti letech nákladem asi millionu korun.

Jen že obnovení dopadlo nešastn, nebo ze starého dómu ud-
lali vlastn kathedrálu docela novou a starobylý jeho ráz takoka
odfoukli. Že místo vží star5''ch vystavli dv nové, štíhlé a vysoko

vypjaté jako hru moderního básníka, a žé vápenný nátr seteli

rychle, jako s tabule ve škole špatn poítaný píklad, bylo celkem

v poádku, jenom že pi tom padly za ob mnohé staré formy

architektonické, a stavitelské uebnice prý rozhodovaly víc, než

pieta ku starému umní. Nestarali se ani, aby staré s novým uve-

deno bylo v soulad, jdouce slep za moderním ideálem krásna . . .

Aj ! To tedy jako na mnohých jiných místech evropských, kde

tolik málo úct}^ ku starému umní. Necha nevyhovuje starší n-
jaké dílo esthetickým požadavkm našim — akoli ono nezídka

je i pevyšuje ! — pece ti, kteí kdysi o nm pracovali, inili tak

se vší láskou tvrího umlce, vkládali a v kámen, a v báse, a
v melodii všecku duši svou, tak že ta duše žije s námi v jejich

díle; — a proto mysl ušlechtilá šetí té tvorby staré, to jest jedním

z tch faktor, pro které lneme ke starému umní, proto hájíme

starobylý ráz svých památek, tím spíše, když jsou takové nádhery

jako n.aše Prašná brána a letohrádek Amerika; proto pohlížíme

s úctou i na starší literaturu eskou, by ne tak exoticky nádher-

nou, aby jen vyvolení duchové ji chutnati mohli . . .

Nemusíme býti ani pepjatými milovníky starých vcí, aby-

chom zhrozili se, vidouce, kterak dláto tady osekávalo staletou

patinu, jež tvoí jednu z krás starých staveb, tak jako nádech zralé

švestky jest jejím nejvtším pvabem. Stará ta patina ne že by

b3da tu a tam vyspravena nebo nápodobena, kameny jsou tu tak

osekány a otesán)', že jsou te jako z brusu nové a celá budova

je dokonale modernisována. Stará kathedrála vyhlíží asi tak jako

nalíená stará paní. Quem deus perdere vult, dementat, vtipkují

Švédové, a tomu modernímAi barbarství architektonickému nepo-

mohou.

Paní kostelnice provádí nás vnitkem a ukazuje stíbrný rc-

likviá sv. Erika, St. Eriks Helgonskrin, patrona Švédska, který

r. iTÓo od Dán zde nkde v tom kraji byl zavraždn; pak ná-

hrobkv Gustava Vasy — Gustavianska koret — a jeho tí man-
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želek, královny Kateiny Jagellonské a jejího chot Jana III.,

pak všelikých muž vynikajících, jako Stenbocka. Banéra, arci-

biskupa ^íennandera a jiných, — hodný kus švédské historie mu-
sili bychom zopakovati, aby nás to všecko náležit zajímalo.

Jenom u náhrobku Linnéova srdce nám v hrudi silnji tlue.

Jako Ježíš v Káni galilejské, tak žena kostelníkova tady ne-

chává si na konec to nejlepší, totiž klenotnici, kdež díváme se na

koruny, žezla a íšská jablka Jana III, a Kateiny, Gustava Vasy
a jeho manželek, a posléze na zlatý, diamanty a jinými draho-

kamy vykládaný kalich a paténu, jež Kónigsmark v Praze uko-

istil . . .

Jind}"-, když procházíval jsem podobnými pokladnicemi, nitro

se mi bouilo, vidl jsem v duchu, co dobrého bylo by lze uiniti

za tolik zlata, stíbra a drahých kamen, jež zde leží bez užitku,

co lidské bídy bylo by lze odstraniti za to, zíditi ústavy dobro-

inné, obecn prospšné . . . te jsem zmoudel a chodím kolem

tch poklad dosti lhostejn maje za to, že Bh opravdu nalézá

potšení a zálibu v tch hromadách bohatstva, kd3'^žt zvláš pi

chrámech velikých, kde s vybranou pompou Bohu se slouží, se

pechovávají a kupí.

Trochu na Throndhjem upomíná Upsala snad jenom proto,

že v kathedrále upsalské korunovaní králové švédští bývali po-

mazávání, jako kdysi v Throndhjemu se dalo, a že i zde jasné nebe

má barvu tak svtlou, jako tam a že jsme jenom o tyi stupn

severní šíky od Throndhjemu vzdáleni. Jen že zde je veseleji,

— pro ty studenty, kteí zde nejsou. Ale mládež, i když odejde,

zanechá po sob veselé stopy, v život i na lavicích svrchu zmín-

ných, poezaných nikoli jen melancholickými vzpomínkám na lá-

sky mlad3''ch srdcí, ale také bujným jejich veselím. —
Na nic jiného nelze užiti zbývajících asi tí hodin než na vý-

let do Gamly-Upsaly, staré Upsaly, 5 km. od nové vzdálené, tecT

vesnice, díve však sídla královského s nejvtším tehda pohan-

ským chrámem severním. Tehda bývala Upsala nynjší jenom

pístavištm a obchodištm královským a teprv když králové do

Stockholmu pesídlili a arcibiskupství, založené r. 1164 ve Staré

Upsale od Erika svatého r. 1273 sem bylo peneseno, Upsala za-

ala kvésti a kvetla teprv dkladn, když íšský kanclé Sten

Sture starší roku 1477 universitu svrchu dost široce popisovanou

založil.
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Z Gamly Upsaly zbyl jen kostelík jakožto troska starého dó-

mu ze XII. století, jakési to románské basiliky, a pak ti vrcho-

lík}'-, pro které vlastn tam jedem, cestou slunnou, i pi-es veliké

horko píjemnou, protože máme stále rozhled po celé pláni. Veze

nás tam i zpt drožká za ti koruny, v koárku malém, v nmž
my dva sotva místa nalézáme a který upomíná již na vozíky iz-

vošík v sousedním Finsku.

Ty ti vrcholíky, kužele asi 20 metrii vysoké a prý 60 m
v prmru dolejší základny mající, nejsou nic jiného než hroby,

velké, obrovské, opravdu královské, Kungshóg^arna, ti náhrobky

hunských král z doby železné, pojmenované podle tí nordi-

ckých boh Odin, Thor a Freyer. Vedle nich je v okolí nkolik

menších hrob a pak návrší zase vtší, Tingshógen, s jehož te-

mene kd3'si mluvívali králové k lidu, jenž po švédsku slul pí-

padn Thing, tolik asi co nmecké Ding, vc ; shromáždní lidu

tedy s vcí za jedno bylo považováno — pojmy od moderních ne

valn se lišící.

Pítomnost nedovedla zdržeti se, aby nevrtala v minulosti.

a v létech tyicátých minulého vku hledali a kopali v prvním

vrcholíku, ve kterém našli urnu asi 18 cm. vysokou a 22 cm.

širokou, plnou spálen3^ch kostí, a pak nco pedmt, te v ná-

rodním nmseu stockholmském uschovaných. Podobn pozdji ve

druhých dvou.

Stojím.e tedy na první z tch homolí a díváme se do kraje,

na rovinu poád širou, zlatou, a zrající její obilí, ervené stechy

iipsalské v dáli, na vže dómu a mohutný, tžkopádný zámek

uprosted zelen, na jiné zelenající se ostrvky v tom žlutém moi,

peklenutém modrou oblohou, jako na pohlednici. Nikde nikoho

nevidti, v nkolika okolních statcích je ticho v této odpolední

chvíli, pipravují asi obd. Náš drožká zajel nkam do stínu a

kolem je mrtvo . . . Tak jako když kolébku, ve které kdysi hluno

bylo, odnesou na pdu, postaví do kouta a pavouci kolem ní spá-

dají svoje sít jemné. Zde narodilo se Švédsko dnešní, te je-

nom ty ti písité vrcholky a vlny kolem nich o tom svdí. Ko-

lébka je postavena na piídu.

A ty spálené kosti král, jichž neznáme už ani jména! Tak

jako oni, budeme za let pomrn nemnoho zapomenuti i my, tím

spíše, když králi nejsme, a všichni ostatní nad námi i tch málo

pod námi. Jako díve k tmhle vcem byl jsem lhostejným, tak
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te zase více mne dojímají, nevidím zaátku asu aniž dohledáni

jeho konce a naskakuje mi husí kže . .

.

Ve dvorci pod vrcholíkem Odinovým, hned pes cestu a ve-

dle Tingshógen prodávají medovinu, mjód, asi takovou, jakou pí-

,
vávali švédští a snad i naši pedkové, dokud nevaili „Pilsener

61" nebo nekupovali šampaské z Reimsu. V tch myšlenkách

melancholických, na minulost tuze dávnou jdeme tam také a fró-

ken, hezké švarné dve, staví ped nás veliký roh, stíbrem ko-

vaný, do nhož lejeme medovinu z moderní lahve, za 40 óre, se-

díce pi tom za stolem na verand hezkého, selského statku. A tak

jako starý král, pomalu a dstojn pozvedám ten roh, bezpo-

chyby z njaké staré, veliké krávy ne-li vola, ke svým rtm a piji

oberstvující nápoj. Hezká froken míhá se mi za sklennými

dvemi.

„Pozor, Jiíku, kape to!'' vyrušuje mne varovný hlas z my-

šlének vnovaných dílem minulosti, dílem pítomnosti za skle-

nnými dvemi, na nž obracely se moje oi místo aby se obíraly

technikou nezvyklé a nemotorné nádoby.

Události další vymykají se veejnosti, jsouté v nich zaple-

teny vedle froken i kalhoty pokapané medovinou, a trudné a

mlky sedíme v kupé osobního vlaku, který pes dv hodiny do

Stockholmu zpt se bére. Zas díváme se na švédský kraj, vzpo-

mínáme, co dlá asi doma náš hoch a ruší nás jenom velký ho-

nící pes, který se prohání vagónem jako oban s námi stejn

oprávnný, ba privilegovaný. Jeho majitel sedí na strapontinu

v ulice vagónové, te román, a ostatní cestující, ba i sám kon-

duktér uctiv se vyhýbaje psu, raqy jinak velmi ušlechtilé.

A touto psí idyllou koní se náš výlet do Upsaly.

VICTOR HUGO. (* 26/2 1802 - t23/5 1885.)

JUBILEJNÍ RTA.
Napsal FRANTIŠEK SEKANINA.

(Dokonení.)

Když V. Hugo v prosinci 1852 opouštl Francii, byl z nejvtších

básník své vlasti; když se po 18. letech vracel, byl z nejvtších

básník všech dob. Stál po boku Danta, Homera a Shakespeara. Blaho-

dárný dech samoty jej prohloubil, rušný život minulých let zúrodnil.

38
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Stále ve st>ku s moem nekoneným a s vesmírem, obohatil se jejich

hloubkou. Píroda z nho uinila druhého Emersona. - -:-'>r.

"'
• Na jerseyi napsal V. Hugo svoje „Tresty" (1853). Je to

zosobnná síla hnvu a vzrušené nenávisti, která tu tryská z básníka.

Nad tyto stránky nenapsal Hugo bezprostednjších, nenapsal život-*

njších. Všecko: vztek proti usurpatoru a utlaovateli, váše demo-

kratická, vzkyplá láska k vlastní rodin, která ' byla nucena prchat

zárove s proskribovaným — : všecko,se tu slévá ve žhavý kov básni-

ckého citu. Dvojí cestou tu hlavn probíhá snaha básníkova chytit

a suggerovat : vztekem i emocí soucitu. Mezitím co spiílá vetelci na

jedné stran, pláe jinde nad ubožáky, kteí se stali obtí Napoleon--

ských pehmat. A ob stránky jsou stejn vzrušené, na obou plápolá

ohe velikých zájm. Touto knihou se stává Hugo nanejvýš popu-

lárním a velkým. Byla sice zakázána, však tím jenom na ni upozor-

nno. A když se brzy na to pesthoval básník na Guemesey. odkudž

poslal svoje „C o n t e mp 1 a c e" (r. 1856). nebylo míry nadšení pro

jeho osobu.

Tak jako v „Trestech''' obrácen byl zrak básnícího na svt ze-

vnjší, tak v ,,Contemplacích". se staly doménou stavy nitra. Jsou to

,,memoiry duše", jak praví sám básník. A' knize je naznaen osud

lidstva, poínající rozjímáním dtství, vzpomínkou prvních zásvitu

lásky, které nejsouce dosud láskou opravdovou, pevyšují tuto nic-

mén svými ržovými kouzly. A život roste, všeho pibývá i zodpovd-

nosti. Po efemérních záchvatech vášní následují mužné boje povin-

ností. Co zbývá básníkovi? Oddati se umní a žíti kultu krásy. A te
l)icliází bolest, rvavá a nemilosrdná, která neoekávan ve chvíli

nejšastnjší zahlodá na míst nejpalivjším: ,,Contemplacím" pi-

bývá tak hlubokých ísel P a u c a m e a e. Vzpomínka smrti poíná se

vmšovati této poesii, až doposud ideám hrob vzdálené. Ale jen pro

okamžik. Brzy nová víra vzplane a nová odvaha žít vztyuje svj

ijjrapor. I vzdor pone lomcovati tou duší ; vzdor, který pinutí od-

mítnouti nabízenou té doby amnestii: ,,A ž se svoboda vrátí,

i já pijdu zpt !", volá Hugo a pojímá závratnou myšlenku,

která ovšem v celém svém rozsahu nedošla splnní, obsáhnouti osudy

lidstva v Legendách století" (3 svazky. 1859, 1877, 1883).

Kniha je vlastn epopejí, v níž není, bohužel, jednotného filoso-

fického názoru. Tak jak básník tkal z doby do doby, pejímal její

ovzduší i zabarvení, tak že tu nastává zvíený chaos ideový, jenž

na druhé stran je zase dob tch pímou charakteristikou. Lidstvo
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je tu zachyceno ve svých nejrznjších etapách, ve -svém vývoji

mravnmi i filosofickém, podáno význanými representanty. Panthe-

ismus básníkv rozpíná tu jii smle svá kídla. Hugo slézá tu

s grandiosním zápalem onu obrovskoii horu, kterou nazýváme lid-

stvím. Je v tom zápalu veliká brutální síla, láska i nenávist sou-

asn. Básník vybíraje si z historie hrdiny, stane obyejn u tch,

které mže podložit tímto i oním citerri základním — jinak jich

míjí. A tím se stává, že mnohdy velmi význané etapy jsou pomi-

nuty vbec, z jiných pak vybráni pedstavitelé dosti obskurního po-

slání. Formáln jsou ,.Legendy vk" nejzcelenjším a nejzralejším

epickým dílem Hugovým, kde zejména nádherná s>tost obraz do-

sahuje nevídané emoce a kde verš, prudký i kypící, uvádí v roze-

chvní.

Rok 1862. vidl vydání
,
.Ubohých lidí"*), kteí vyšli v 10

svazcích a ve tyech letech dalších napsáni ,,Dlníci moe".
Tyto dva grandiosní romány jsou velmi rozdílné ve svojí koncepci

i umleckých allurách. Co prvn nás uchvátí v ,,Ubohých lidech",

je nesmírné množství ideí, které oživují knihu, zevn komponovanou

po zpsobu velkých román Dumasových nebo Sueových. Tam e-

šena je sociální otázka celé ady stav zpsobem tak pronikavým,

že povznesené, isté stanovisko básníkovo navždy utkví v duši. Autor

pohlíží na vše se svých vysokých hledisek lovka moderního, od-

pouštjícího mnohé, co zavrhováno je bžnou denní morálkou neb

alespo nacházejícího pro vše podobné omluvu v umírnnosti svých

éoud. Duší knihy je dobrota velikého srdce, která napluje svým

paprskováním. Volá po soucitu, neznaje zášti. Mnoho odpouští, pro-

tože hloubkou svých filosofických názor pronikne všecko svým po-

chopením. Odkládáme tu etbu rozesmutnni a beze zloby, nebo od-

kládáme knihu nekonen dobré vle.

A což
,
.Dlníci moe"? Byla by to skoro rozkošná idylla, kdyby

zde nebylo tolik smutk a tolik opravdového života rozhozeno. Je to

snad typické dílo rom.antismu i po stránce vnitní, nanejvýš vzrušené

a bohaté djem, i po stránce formální, kde mnohdy splýváme s tím

Oceánem, snad nejpednjším hrdinou románu, velmi životn, zapo-

mínajíce všeho kolem. Zde je sloh tak eminentn zvláštní, piostený

a pizpsobený, že bychom podobného hledali marn v románu jiném.

Základní myšlenka jest tém podobná jako v dramatu ,,Burgrav" :

boj ,,Fata s Hmotou, ve kterém podléhá podivuhodn romanticky

*) Peklad »Bídníci<! (Misérables) není výstižný.

:^8*
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založená duše rybáka Gilliata, tak jímav odvážného a tak velko-

dušn odpouštjícího na konec svoji Déruchett. V této knize je filo-

sofie živé hmoty, ekl bys, kterou žije Moe a jeho hlubiny. Snad

v žádném díle lugov nezanechala blízkost Oceánu tak hlubokých

stop jako zde. Grandiosní oživení mrtvé pírody! Jemu již v tomto

ohledu se nevyrovná ponkud pittoreskní ,,M už, který se

smje", napsaný ve tech dalších letech (r. 1869), nebo co bylo

tam pirozené a k nutnosti vyplývající, tebas romanticky zbarvené

a mnohdy zveliené nehorázn, to je zde umle sestavované v ba-

rokním stylu sensaního spisovatele. Ba ani znamenité jinak dílo

,,Devadesát ti'*. Uící dobu revoluní, nedostupuje výšin ..Dl-

ník moe". Tam vedle „Ubohých lidí" napsal Hugo svoje chef-

oeuvre, které bude snad pro vždy charakteristickým dokumentem

romantismu v román.

Ale nelze opomenouti sbírek básnických, kterými jsou vyplnny

mezery mezi eenými romány. Jsou to na prvém míst ..Písn
ulic a les", které poslal básník z Guerneseye r. 1865. a kde

neobjevuje se už piliš nových barev pro spektrum Hugovy poesie,

le že bychom upozornili na jednu, která byla tenkrát pro Francii

frappantní : básník se s jakousi rozkoší oddává smyslným choutkám.

Tu je zase zetelná ona koketerie jeho mládí, ale je bujnjší, více

si dovoluje a je podbarvena pozadím vlastní k sob shovívavosti.

Velmi zhusta navazováno tu na ecký a vbec antický motiv, který

má snad i^itupiti hroty prokukujících vášní ... Je tu dále kniha poli-

tických poesií, ,,Strašný rok" nazvaná, kterou navazuje jaksi

ješt k ,,Trestm", alespo v její prvé polovin, kde pohroma Se-

danská je hybnou pákou inspirace. Tuto sbírku vydává již Hugo ve

vlasti, kam se byl ve výroní den Leopoldiny smrti r. 1870. navrátil.

Tenkráte jeho populárnost byla bezmezná. Básník znovu se misí

\e vlny veejného života, podporuje dobroinné akce, mluví na sch-

zích a dává se voliti za poslance do Shromáždní Bordeauxského.

Zrovna, když byl v Brusselu upravovat záležitosti svých vnouat

(pede dvma lety umela tam jeho cho Adla), propukla kommuna.

Z tch dn datován jest jeho famosní Výkik, namíený proti

zbsilému vraždní, rovnž jeho o msíc pozdjší báse Ne od-

vet u !, ve které plísnil bestialitu politických úad. Z Brusselu

opel se také vandalismu páchanému na sloupu Vendómském. Ujímal

se pemožených slovem — však i jeho skutek pracoval: nabídl jim

útulku ve svém dom, protestuje takto proti belgické vlád, která
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jim odepela uznání uprchlík politických. Jeho dm byl proto zdran-

cován, okna vybita. A když prchl do Francie a když se objevilo

zase po delší dob íslo „Rappelu". napsal v jeho záhlaví slovo,

kterého vysloviti dosud se nikdo neodvážil : amnestie!

V té dob dosáhl Victor Hugo svého sedmdesátého roku. \^šak

jeho stáí zstalo úrodné, neumdlevši pod tíhou let. Tak ne-

pemožitelný dub netknut se usmívá tiše defilujícím stoletím.

Koncem ledna 1875 nabídnuto bylo básníkovi keslo senátora.

Tato znovuvzkíšená innost politická vedla jej k sebrání význa-

njších eí ve dvojí cyklus „Akt a slov", rozdlených mez-

níkem dne, kdy zapoato jeho vyhnanství. Kniha tato jest snad je-

diným správným vodítkem pro ty, které podivuhodné metamorfosy

politické i náboženské u básníka hloubji zajímají. A* nich se zje-

vuje Hugovo krédo pro t\i:o otázky, povdné s verv^ou a upím-

ností. \' nich teme ir.ezi ádky mnohdy velmi šlechetný román pra-

zvláštní a vzácné Hugovy duše.

Po vydání druhého svazku „Legend století", o nichž byla

zmínka shora, vychází „Umní býti ddekem'', básnická

sbírka roztomilé intimní poesie, jíž zaplacen je tribut podivuhodné

náklonnosti ddekovy k vnouatm. Je zde zvlášt jedna z \aiuek,

rozkošná Jeanne. pozdjší pí. Daudetová. která se stává vn vi-

brující strunou knihy. Básník, sám už dít v tchto zlatých chvil-

kách, opíjí se kouzly mládí. Je tu mnoho naivností. opravdu, ale

paprsk vného mládí svítí nade vším. Gauthier ekl o této poesii:

,.Je veHká jako Homre a naivní jako .Modrá bibliothéka' (pirov-

nání lokální). A co opravdu pekvapuje: je tu idylla i satyra i filo-

sofie v jediném objetí tak uiprímn seveném, že tžko vymezovati

hranici."

A sotva domluvil básník, již zase politik chápe se péra: v íjnu

1877 vychází „Historie zloinu", jejíž prvá ást pomáhala

zažehnávati spiknutí, dále „Rozmluvy o V o 1 1 a i r o v i", o „\' e-

ejném majetku" a jiné asové brožury. Co se stanoviska

umleckého ie tu zvláš pozoruhodno. jsou tyi básnické

knihy, ,.Papež", „Nejvyšší slitování", „Náboženstva

i náboženství" a „Osel". Vyšly v letech 1878— 1880.

„Nejvyšší slitování" bylo vydáno ve prospch odsouzenc kom-

munistických. Zde vidíme tepr\'e v pravém svtle, jak slitování je

pední cností poesie Kugo\'y, jak ve a svítí v každém jeho díle,

jak vlastn jest duší i vnou inspirací vší té obrovské gigantovy-
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práce. Až dosud v.šak v každé Hti^j^ov knize rozplameovalo se

toto slitování pro trpící a utištné: zde Vidíme, jak hoí jeho pla-

meny i pro tyrany a pra ony, kteí utiskují. Podivuhodné; význampé

krescendo básnické duše! Rozpíná svoje vítzné oblouky i do ..N;á?-

boženstev i náboženství", a tu dominuje zase více mén struna sati-

rická, která písn biuje vše, co stojí na úkor svtlému zjevu Pro-

roka, hlásajícího prostotu a lásku. Zde pompa knží dochází nemilor

srdných šleh, náboženská nesnášehvost, která se stává rovnž pod-

kladem posledního dramatu ,,T o rq u e m a d y" (1882), postavena

tu v ostré posice, prošlehané bitkými záblesky básníkova hnvu.

Zde se vracejí zase živelné verše ,,Trest" ve svojí pvodní síle

Byl to však už výbuch poslední, labutí píse básníkova v tomto

smru ....
, ..^

Vše, co posílá Victor Hugo dalšího, nepináší už nových, zá-

blesk. V em pi stu jiných pípad vyžádala si píroda už dávno

svého práva, dostavilo se u tohoto básníka teprve v osmdesátém

roce. Jinak podivuhodná sbírka ,,Ctyi vtry ducha", vydaná

r. 1 881. (2 svazky) až na nkolik hluboce meditativních l)ásní, opa-

kuje vtšinou to, co eeno jindy. Siln tu psobí ješt prvá ást —7

dramatická — zajímavá již tím dokumentem, že dramatická struna

básníkova pece jen asi píliš hluboko ležela v jeho duši. než aby

se byla dala dokonale a navždy zapudit prohranou bitvou ,,Bur-

grav". Tetí ást ..Legendy vk" (1883) je pouze rozšíením

prvých dvou a ada posmrtných knih je v mnohém ohledu navá-

záním na starší.

Victor Hugo umírá v plné sláv a v nejvyšším lesku svojí popu-

larity. Umírá v ,.dob rží"., jak si to vždy pál, v kvtnu 1885. Rok

ped smrtí dožil se ješt ohromujících slavností jubilejních, které

se staly národním svátkem Francie. A pohbu podobného Hugovu,

nebyla do té doby Paíž pamíliva. Obad stal se velikolepou apo-

theosou genia. Ten lesk, nádhera, upímnost a obrovitost projevu,

pipínajícího se k ozdobné rakvi, vezené dle pání básníkova na Voze

Chudých, suggestivn illustroval majestátní dílo. jehož koneným
bodem stal se onen májový den. Velkolepá budova dostavena: oslaven

svátek Rovnosti

!

Victor Hugo je nejvtším básnickým duchem Francie v XIX. sto-

letí. Zeli jsme, jak pozvolna rostou kídla jeho nitru, jak cbzor jeho
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•zraku se šíí a jak jeho individualit pibývá- oslnivjších barey.

Vidíme, jak v nejprudším rozmachu jeho básnick-ý-ch visí nabývá

duše tvaru velkolepého zrcadla o nespoetných lomených ploškách,

které reflektují vesmír v celku i v jednotlivostech, tu celkem správn,

tu temnji i jasnji, však vždycky v€ zvtšeném mítku. Tato mo-

hutnost pohlížeti na obraz velkýma oima nadšení i obdivu a tím

Jej zveliiti ke vlastní radosti i k sesílení dojmu pro jiné, je Hugovi

vlastní. Velmi asto však pozvedá básník proti sob dva takové

obrazy, v obsahu i barv symetricky kontrastující, aby jejich smy-

slová
.
prohlube vztýila tím vtší pedstavy. Je velmi mnoho básní

založených na této he, kterou dociluje Hugo rysu grandiosity a ži-

vosti. Jen užíváním tchto antithes, metafor, záivých obraz a j.

pomcek maskuje se nedostatek citu, který až na nkolik velkolepých

výminek je charakteristický tomuto pekypujícímu nitru. Jen tím je

možno, že dovede veliký tento básník rozvinouti místy tolik brutál-

ního hnvu a zase tolik holubicí nhy otecké i ddovské, že dovede

v tak mohutn velkolepých rysech sepjati ve svoje verše celou pí-

rodu, s níž nesplýval pece úzce a která mu byla takka jen kle-

notnicí, z níž v}bíral svoje syté a záící obrazy. Zeli jsme, jak tato

píroda, a se jí pímo neobíral píliš, byla pece jen východiskem

jeho pedstav a základem jeho filosofie životní. Jeho neobyejná

obraznost, místy až brutáln silná, petvoovala dojem pírody,- za-

mujíc obrovitost s velebou a posvátností a pikreslujíc mu v ni

prvky, jež se momentáln hodily jeho filosofování. Mžeme íci. že

všecky jeho idee oblékají na sebe roucho obraz a že bez tohoto

roucha jich básník neposílá svtu, ba ani sám nepomýšlí. A veškera

jeho filosofie je bujná, nanejvýš dovedná a smlá hra obraz, m-
nivá sice dle okolností, však vždycky urit a oste vyhranná jako

v kaleidoskopu.

Hugo podal svtu veliký píklad, co zmže umlec, dokonale

ovládající materiál, s nímž pracuje. Vedle nkolika zmínných mo-

hutností byl to pedevším jazyk, který si podmanil duchem svým

k nepodmínným službám. Zbaviv jej klassické ztrnulosti, obohatil

pedem jeho slovník výrazy lidovými i rnálo známými archaismy,

která mu více platila zvukem, než významem. Ve smlé pedmluv
ke „Cromwellovi'' postavil na roven všecky významy dosud básníky

opovrhované s tmi, v nichžto si libovali. Do svých básní zaadil

spoustu vlastních jmen i odborných výraz, které se mu zamlou-

val}- svojí hudbou. Obohatil se z-\'unýnii synonymv, kterých .poal
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uživati s podivuhodnou mistrnosti i virtuositou. A tomuto svému

bohatství slovnímu pizpsobil verš od Chéniera zddný, až dosud

rozdlován}' ve th neb tyi pravidelné stopy s pedantickou úzkost-

livostí, tím zpsobem, že zavedl enjambement ve smyslu slovním

i významovém a zdvodnil takto veršovanou pružnost, plynulost

i eleganci a podmínil jeho podízenost myšlence, kterou má vyjado-

vati. V prvých knihách je mén této duchaplné revoluce, na kterou

tak tžko pivykalo ucho. odkojené klassickou pesností. Ale ím
dále, pibývá jí a s ní zárove i suggestivní moci slova a zpvnosti

strofy. A podivno : tém mathematicky pesn by se dal zjistiti

úbytek zvuných synonym postupem od prvních sbírek (Orientaly)

k dalším s pibývající piružnosti rythmickov.. která v píin zpvnosti

a šavnatosti dikce stojí s ní na rovni. Celá druhá polovice vrcho-

lícího díla básníkova je jednoduchá a prostá ve svém výrazu, ale

jak zpívají ty živé. zvlnné, rythmem i rýmem kypící verše

!

Pleniti se dá v každém díle, pirozené! — ani dílo V. Huga ne-

zstává ušeteno tímto — mžeme íci skoro: zákonem pírody.

Edmond Biré ve své široce založené práci, jinak oste nadržující cí-

saství, vytknul velikou adu nedostatk básníkových, tu správné, tu

pespíliš nešastn pro dobrou povst svojí kritické nestrannosti

;

I.anson, více mén duchaplný vykoisovatel tohoto, promluvil hodn

podobn. Pijde snad ješt celá ada tch, kteí poctiv zopakují pi

jubileu, v em byl V. Hugo maliký. I tchto poklesk bude ada —

:

ím obrovštjší dílo hloubji založené, do nejširších oblastí zasahující,

tím vtší píležitost k nim. Jednoho však neupe snad nikdo, kdo nedá-

vaje se strhnouti ani eložemi jednch, mezi nimiž jsou ve Francii

i dnešní nejmladší (Plume), ani hanopisy jiných, prostu duje

dílo Hugovo samo : že to byla d u š e-o r k á n, boue, živel

sám, která když to v ní zavelo, dovedla si v akutní

chvilce dobýti celého svta — a už jeho lásky i
jeho nenávisti. A tato strašlivá živelnost genia zstane

pro vždy pední umleckou konstantou jeho díla.

*

K vli pehledu uvedeme chronolc^ický seznam Hugových dle-

žitjších knih pod tituly originál:

Básn :

1822. Odes et poésies diverses.

1829. Orientales.

1831. Feuilles automne.

1835. Chants du crépuscule.
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1837. Les voix intérieures.

1840. Les rayons et les ombres.

1853. Chátiments.

1856. Contemplations.

1859. Legend des siécies (I.)

1865. Chansons des rues et des

bois.

1872. L' année terrible.

Básn

:

1877.

1878.

1879.

1880.

1881.

1883.

Legend des siecles (II.)

L' art étre grand-pre.

Le pape.

La pitié supréme.

Religions et religion.

L' áne.

Quatre vents de I' esprit.

Legend des siécies (III.)

1827. Cromwell.

1829. Marion de Lorme.

1830. Hernani.

1832. Le roi s' amuse.

1833. Lucrce Borgia.

1819. Bug-Jaigal.

1825 Han Islande.

183 L Notre-Dame de Paris.

1862. Les misérables.

Dramata:

1835. Marie Tudor.

1836. Angelo.

1837. Ruy-Blas.

1843. Burgraves.

1882. Torquemada.

Romány

:

1866. Travailleurs de la mer.

1869. L' homme qui rit.

1874. Ouatre-vingt-treize.

Díla politická, kritická a j.

:

1829. Le dernier jour un 1842. Le Rhin.

condamné.
i 1852. Histoire un crime.

1836. Claude Gueux.
i

1862. William Shakespeare.

— Littérature et philosophie 1875. Actes et paroles.

mélées. I'

Díla posmrtná:

ji La fin de Satan.

I

Drames de 1' invisible.*j

V Z i ž k o v v lednu 1902.

Théátre en liberté

Toute la lyre.

*) Literatura: E. Dupuy: Victor Hugo 1' homme et poete. Paris 1887.

H. Lecne et H. Oudin. — Paul de Saint - Victor : V. Hugo. Paris 1884,

Calman Lévy. — Renouvier: V. Hugo le philosophe. Paris 1900. Armand
Coilin. — Díla básníkova.
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Z rSÁRODNOSTNÍCH BO) NA POZNASKU.
rta historická. Napsal Dr. R. MARŠAí.

(Dokonení.)

Xebylo potebí, by žaloba byla oprávnna, aspo p o k ti s u,

s k u t k u> jejž i zákon vyžaduje?

íkáte, že je lépe pedejíti, než chtít potlaovat. To jest sice

velmi kesanské, pánové, ale jen s jednou podmínkou: aby pehmaty,

kolísání a nesprávnosti této opatrnosti nebyly horšími než potlaení

samo. A pánové dokážu vám, že tornu tak bylo pi horlivosti úad
poznaských a pruských.

Horlivost ta mla jen ten úinek, že to. co by \"ám bylo zejmé
povstání jasn odhalilo, stalo se matným a nejasným, jak ukázalo yy^

šetování skoro dve léta se vlekoucí.

Obžaloba ve snaze, najíti v zemi makavé a organisované spiknutí,

vylirala si hrstku vyvolených, ab\- se na nich odškodnila. Ti ovšem

diví se s jistým právem této pedností. Tento pehmat ^^šak musel se

nutn státi, jakmile vyšetování, místo aby se obmezilo na pravé p-
vodce, na agenty ,,centralisace", zabloudilo v pusté bezmezné koninyv

jimiž je bu celý národ anebo vbec nikdo.

O, pánové, jmemije-li se hlasité i tiché proklínání násilí, olupo-

vání, utrhaství a neúprosné nelítostné rozhoení silného ipiroti sla-

bému spiknutím: — vydávali se ten, kdo keovit drží se trosek lodi

ztroskotané, písnosti zákona vašeho; — zvete-li to úastenstvím ve

spiknutí, že my, po 80 let na kíži ležíce, se smrtí zápasíme nemohouce

ani zemiiti ani doufati v život budoucí : je-li to velezrádou, chtíti se

osvoboditi všelikou schopností, již Bh udlil i nejnižšímu tvoru, od

nesnesitelného tlaku kongess nás drtících — oekává-li toho, kdo

života svého hájí a o svobodu svou se snaží, smrt a žalá — pak
ovšem nejsme my sami s p i k 1 e n c i. nýbrž c e 1 á

Polska! Pedvete tedy celou Polsku ped tuto pehradu, ped-

vete sem všechny naše svaté i všechny naše hrdiny, pivete sem

vše, co zuí, vše co šílí, co proklíná svj den narození a vnitnosti své

matky v této veliké zemi poroby, jež zve se Polska! Rozšite rozsah

sín této až do ty úhl svta — nebo ostatky Polák za vysvobo-

zení vlasti své zemelých svolávají všude spoluvinníky a mstitele!

Nejsou-li spiklencí dít. jež poslouchá vypravování o vraždní

u Human a Pragy, i staec, jenž mu to povídá, i ti kdo se pamatují,

jak otcové Vaši zrádn zbili pedky naše u Szczekocin a Woly, ani

chránili budoucnost Nmecka i Evropy ped rozpínavostí Ruska?
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Pro tedy jen tak málo spiklých velezrádc. v této jiz1)? Kde
jsoií ostatní ? Pro nevy^braJi jste než 260 zrnek písených z nesmír-

ného, nedohledného proudu našeho rozilení? '.

?ío-í;; Nedivte se, že Vám stále až do únavy opakujeme, že jsme po-

kutováni ne za svj odpor, nýbrž za neštstí, které

nás ped sto lety stihlo. Neradi jste na to upomínáni, že každý otes

Polsky není než nutný a oprávnný zptný ráz zloin velmocemi na

ní -spáchaných. Ale i nejslabší tvor vzpírá se poslední silou noze jej

zašlapující — a vy chcete, aby celý národ, aby obr v úzkou rakev

sevený neotásal až do posledního vzdechu prknv jej dusícími?

S p i k 1 c n c v tomto smyslu není v Polsku 260. a 1 e

m i 1 1 i o n y.

Je-li však zde trvalé spiknutí, záleží v nesnesitelné a neutuchající

nespokojenosti od té doby, kdy lidským chtím zlíbilo se roztrhati,

tvrtiti a niiti to. co Prozetelnost stvoi'ila, spojila a nehynoucím

jménem národ polský oživila. Neite ob zodpovdnu za ne-

obratnost katanovu. —
Co Vám nechceme upírati, co jest makavé pi celém spiknutí, to

jest psobení demokratické propagand}- vbec a co

do píprav ku povstání, jehož vypuknutí vláda pruská zamezila,

zvlášt. To jest jediný pevný základ obžaloby a jediný výsledek 17ti

msíního vyšetování. Všechny delikty, jež nelze odvoditi z tohoto

podkladu, padají samy selx>u a nesnesou kritiky prese všelikou snahu

obor trestnosti rozšíiti.

Centralisace, která samojediná nese za vše zodpovdnost, n e-

m 1 a však v ú m }' s 1 u pozdvihnouti \- á 1 k u proti moci
pruské. Pedem ovšem odmítáme, by s€ nám podkládaly njaké

sobecké ohledy, njaká pozd zrozená píchylnost neb spolky na oka.

- N i k o 1 i z 1 á s k y k u v 1 á d p r u s k é b \' 1 a b }' j i v z p o u r a

polská šetila: cizí moc je vždy v nenávisti a kdo by \'ás chtl

pesvdovati o opaku, zasluhoval by právem Vaše pohrdání.

Ale zdálo se nám. že z ohled jak politických, tak strategických

nesluší Prusko smšovati s ostatními dvma velmocemi. Již- úvaha,

že vzpoura, jsouc obklopena trojím stejn mocným nepítelem, musila

by jist ped vznikem vzíti za své, nutila, nás. poet nepátel možno-li

zmenšiti. Ale potebovali jsme také aspo jeden více mén bez-

pený útulek, odkud by se povstání mohlo šíiti. A tu nesnese

ani ruské ani rakouské Polsko srovnání s tím, co poskytovalo nám
Polsko pruské.
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Poítali jsme tudíž na to, že jakýmis ohledy a vyhýbáním se

každé vážné srážce s vojskem pruským podaí se nám hned od po-

átku zajistiti si, ne sice spolek, ba ani zdánlivý souhlas vlády Vaší,

ale pec tolik, kolik by bylo zapotebí k útoku na moc ruskou, nmou
toleranci, nabývající tím více podoby zejmé smlouvy, ím více bychom

získávali pdy, ím bezpenjším stalo by se postavení naše v ruském

Polsku". —
Dne 17. listopadu 1847. o -• hodin odpolední skonil

slavný
,,proces polský", jediný svého druhu v análech soudnictví.

,,Pítomnost etných lí^enarm pších i na koni a setniny

2. pluku g'ardy, vštila již na venek, že život vnit justiního paláce

bude dnes pohnutjší než obyejn," psala liberální Weserzeitung.

„Konen o 9. hodin po pedvedení zajatých otevena zasedací sí

obecenstvu v etných davech budovu obléhajícímu ; v nkolika mi-

nutách byly všechny místnosti hust naplnny. Sezení zapoalo vy-

voláním jmen všech žalovaných — bylo jich pítomno 186. Na to

zapoal pedseda : „Žalovaným bude nyní sdlen rozsudek. Po-

vstate !"

tení rozsudku odbylo se pomrn rychle. Po petení nme-
ckého textu, opakováno bylo vše assesorem Jerzewskim po polsku.

Celkov}' výsledek byl, že 8 obžalovaných odsouzeno
k smrti meem, ztrát šlechtictví a konfiskaci jmní a sice:

Ludvík z Mieroslawskich, Vladislav z Kosískich, Stanislav ze

Sadovskich, Severin z lV,anowskich, fará Josef Lobodski. Stanislav

Florian Ceynowa, Josef z Puttkammer-Kleszczynskich a Apollonius

z Kurowskich jako pvodci zemzrady.
Krom toho odsouzeno pro úastenství v zemzrad a pro

neudání úadm 82 osob veskrz do káznice 8—25 lety.

K niž,ším trestm, aJe nejmén roku káznice s píslušným

zostením a zákonnými následky odsouzeno: 10 osob pro pokus

násilného vyproštní vz, jehož se dopustili za pedchozího vyše-

továni ; 15 osob pro pokus vzpoury a nkolik pro jiné delikty.

Osvobozeno bylo 1S2 žalovaných, proti tyem rozsudek pro-

zatím nechán in suspenso.

Zajímavým bylo, že odsouzení týkalo se zloinu zemzrady, niko-

liv velezrady, na njž znla žaloba a proto, že nezamýšlelo se, jak v d-
vodech rozsudku uvádno, násilné odtržení ástí území od Pruska,

nýbrž jen násilná zmna ústavy, docílení samosprávy. Uvedeno i v roz-

sudku, že soud sám nabyl dojmu, že se jednalo pedem o útok proti
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Rusku. Ovšem prý z toho neplyne, zdali by povstalci byli nechali po-

zdji i Prusko na pokoji.

Odvoduje rozsudek podotkl president, že soudní dvr uznal

vinnými ty, kdo

1. sami se piznali (hr. Mieroslawski)

,

2. v pedbžném vyšetení piznali, ale pi hlavním lí-

ení to odvolali bez dostateného odvodnní

;

3. kteí od jiných byli zatíženi a nic neshledáno, co by obvinní

to vyvrátilo; kde nebyla obvinní opírána fakty, byl prý prohlášen

výrok osvobozující. Krom toho použil soud v mnoha pípadech práva

mimoádného zmírnní snížením sazeb trestu.

IV.

Dojem rozsudku ve veejnosti. — Osvobození uvznných za beznové revoluce

berlínské. — Poznasko r. 1848. Autonomie slíbena. — Sesílení germanisace. —
Bimarck; hakatismus.

Výkik zdšení ozval se nad drakonickým rozsudkem po všech

civilisovaných zemích i v listech svolx)domyslných celého Xmecka —
tresty tak písné pro zamýšlené delikty rázu ješt zcela neuritého,

pro zámr, jenž nesl na sob všechny známky fantastické myšlenky

bez možnosti provedení, byly též u justice pruské výminkou. Tomu,

že by byl Mieroslawski vážn mohl se státi nebezpeným vojenským

státm jako Rusko a Prusko, nemohl uviti ani nejnezkušenjší.

Cítilo se, že ostí zákona stihlo tíže revoluní fantasty polské, nežli

jiné a nimbus muenníkíi, v tomto pípad jist oprávnn}'-, zvýšil

sympathie k nim, ehož dokladu mli se dožíti díve než mohli oe-

kávati.

Osmi k smrti odsouzeným byl totiž královskou milostí

trest zmírnn v doživotní žalá a odbývali práv s 87 jinými sou-

druhy trest svj v berlínském vzení Moabitském, když tu vy-

pukla beznová revoluce berlínská (18.

—

21. bezna

1848). Davy vypáily brány žsiláve a za nadšeného jásotu vyvedly

polské vzn, jichž krajané byli prvními bojovníky na barrikádách.

Všeobecnou amnestií nabylo osvobození to sankce.

Mieroslawski hned po té nalezl optné pole psobnosti v Po-

znasku. kde autonomie národní, vládou pruskou v prvém

leknutí z revoluce berlínské slíbená, odporem Nmc maena, až

došlo k zejmé národnostní válce. Polské ozbrojené zástupy však

pruským vojskem rozprášeny a slíbená autonomie, jediný jasný oka-
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mžik Aí- život Polák pruských, upadla v zapomenutí. Mieroslawski

po mnohých dobrodružných potulkách po rznVxh jevištích revoluce

r. 1849 (Sicílie, Badensko) uchýlil se do Paíže, kdež zemel r. 1878.

Marný byly sympathie revoluních stran všech zemí pro vc
polskou, marné demonstrace v Paíži, žádající restauraci Polsky

s hrozbou války mocnostem dílím, marné návrhy republikánské le-

vice v parlament frankfurtském, smující k témuž úelu neb ku

provedení autonomie pro Pozna a Západní Prusy.
' Zem tyto zstaly i nadále nerozlun spojeny s královstvím

Hohenzollerským ; národnost polská obmezována stále víc, až pišel

muž, jenž útisk lidu polského pivedl na výši nepekonatelnou —
Bismarck. — R. i86[ troufali si Poláci ješt žádati nového krále

Viléma za zízení polské u n i v e r s i t y.

O jedenáct let pozdji pak vymýtna pod záminkou boje proti

církvi katolické (t. zv. Kulturkampf), polština i z nižších škol.

Kdežto díve jen znalost nminy šíena, zahájeno nyní liberálním

ministrem vyuování Falkem pímé pronásledování jazyka

polského a týž obmezen brzy jen na vyuování náboženství v nej-

nižších tídách.

R. t886. vystoupil Bismarck s plánem do té doby neslýchaným:

vykupovati Poláky z pdy po otcích zddné a odtud

datují se úsilné vyhlazovací pokusy vlády pruské povstné pod jménem

,.h a ka t i s m u s", úedn „innere K o 1 on i s a t i on*^'. Snmy
vládami stále strašené ,.polským nebezpeím" vnovaly na tento úel

nesetné milliony. Poláci odolali i tomuto hospodáskému nebez-

peí. — R. 1901 vymýcena polština i z vyuování náboženství v nej-

nižších tídách a následek toho byly události vesenské, jež zas

jednou obrátily pozornost na nešastný kmen polský v Poznani, po

svém zpsobu nemén hrdinný než Eurové.

tk 1^ ir

ROZHLEDY.
PEHLED NÁRODOHOSPODÁSKÝ A SOCIÁLNÍ.

FINANNÍ OBZOR

Kospodárské i finanní vzdlání a jeho výchova tiskem.

Je-li všebecn pochopováno, že naše hospodáské vzdlání daleko

není takovým, jakým by býti mlo, mimovoln vznášíme k sob
otázku, zda náš liospodáský mrav se lepší. U nás jako v Rakousku
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vbec jest valná vtšina obyvatelstva zamstnána' zemdlstvím;
máme sedm fakult právnických a také filosofÍGk<-ch, oproti tomu jen

pt technik, dva vyšší ústavy báiiské a jednu vysokou školu obchodní.

Ale ve stínu tch ústav a fakult prosvítá konen všeobecné po-

chopení, že mládež našich vzdlan3'ch stav jde cestou úpln ne-

správnou, a že stát nejen že nieho neiní, aby ji odtud odvedl, nýbrž

naopak vtší píležitostí ji láká v blud. Moderní mládež vychová-

vaná rakouským ministerstvem vyuování jest degenerována v ohledu

jenergie a vle, že jí nic není vítáno, k emu teba samostatnosti

a vlastní síly. Jejím ideálem valnou vtšinou i nyní zstává pevné

postavení s platem jen ponkud ucházejícím, které poskytuje záruk}'

pro stáí. Oproti tomu nevítáno bývá místo, které žádá vlastní in-

nosti a samostatnosti. Tentýž smr ducha pozorujeme také ve Francii

a jest jeho dsledkem, že Francie v soutži prmyslové a obchodní

zstala za Anglií. Nmectkem a Spojenými Stá,ty Severoamerickými.

V tom ve Francii neshledávejme píkladu, aby také u nás hospo-

dáský talent zstával neplodným. Ddicové znamenitjších obchod-

ník a prmyslník hrají si na kavalíry a dále vsti obchod poklá-

dají za myšlénku zpozdilou. Stávají se velkostatkái, sportsmany.

vším možným — jen obchodníky ne. Synové a vnuci zakladatel

jmní, pokttd možno, co nejdíve pemují své továrny v akciové

spolenosti a z prmyslník se stávají kapitalisty. Jest to všeobecný

smr doby, která již svojí výchovou není píznivá samostatné inici-

ativ. Jestliže bychom se snažili vysvtliti zjev ten, bíezdky bychom
se musili vrátiti až k, velikému obratu po událostech r. 1866 a 1870.

Bedich \"eliký ironicky napsal ve vvsokém vku, že kde kdo se

považuje za ztracena, neláme-li svým rekrutm iidy á la Prussienne.

Rok válek prusko-rakouské a prusko-nm-ecké zplodil totiž víru ve

všemohoucnost státu, protože písná státní organisace pruská se do-

mohla tak znamenitých úspch. Stát se stal vším i hospodásk-^^

i individuáln. Sílu Nmecka ale vidíme v tom. že od tohoto názoru

se emancipovalo nejdíve. A toto odklonní od tradic, když se osvd-
ily mylnými, zmohutnlo Xmecko velmi na náš vrub, kde ješt

lpíme namnoze na víe, že stát jest svépomoc, a síla individuální, že

jest mocí podružnou. A zmní se rzné skupiny zájm n[ebo ten-

dence jednotlivých dn, pro náš vývoi zstává nyní nepochybným,

že dokud se nezmní náš hospodáský mrav nebo hospodáská v}'-

chova naší mládeže, — náš hospodáský a sociální názor svtový,

do té doby že nelze mysliti na skutené zlepš'ení našich hospodáských

pomr. ^lalé hospodáské vzdlání jest pekážkou, že se u nás

málo bohatství tvoí, — že nerostou nebo klesají, jest zase vinou

malého vzdlání finanního.

Ptejme se, na jaký stupe se vyšinulo finanní vzdlání v naší

íši a na jaké úrovni jest nyní u nás, — pemýšlejme o té otázce

a shledáme, že ji nelze pesn zodpovdt. Není pedevším spolehli-

vých íslic, které iníce zbyteným namáhavý proces dovozovací
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úvahy, samy sebou jsou jasným a oešvdujícím dkazem. Statis-

ikou zjistíme snad, kolik obyvatel absolvovalo školy stedná a školy

vysoké, lze okrouhlým íslem odhadnouti také poet tch, kdo v rz-
ných školách odborných mli píležitost, aby se pipravili pro svá

povolání zvláštní, — i ty lze spoísti, kdo použili dobrodiní vzdláni
odborného, ale ho nevyužili, — iníme rozdíl mezi tmi, kdo vycho-

dili školu mšanskou a miezi alfabety, které wchovala pouze škola

obecná, máme v evidenci ubývání analfabet a teme, kolik nadjných
lidí složilo z-koušky ze státního úetnictví, — avšak o finann
vzdlaných neví ani statistika ani ctihodný úední fascikl. Snad by

bylo vcí finanního ministerstva se starati o tuto vc, nebo jest

jMDnkud za niveau finanního vzdlání zodpovdno, a jestliže bychom
se ptali : Excellence, uspokojoval stupe finanního vzdlání, když
jste nastupoval úad, a nebyl-li píznivý, co jste uinil, abyste jej

zvýšil, — mlo by se nám dostati píslušného vysvtlení. Odpovdi
té by se nám dostati mlo, prozatím myslím však, že by se nám ji

nedostalo, nebo pée o finanní vzdlání nebyla dosud pidlena ani

žádnému od1)oru ani odbornému šéfu. Jest ovšem velmi nesnadnou

a delikátní otázka, co jest finanní vzdlání : definovali bychom je

tak : finanní vzdlání jest schopnost — snahy a události hospo-

dáské i politické samostatn posouditi po stránce penžní. Komu ho
teba? Každému, kdo disponuje pebytenými silami hospodáského
tla. Tudíž pedevším kapitalistovi, dále tomu, kdo spravuie jmní
cizí, bankéi, zástupci kapitalist, kteí svým jmním neumjí ho-

spodaiti, každému, kdo jmní má nebo se o n snaží. Snad v uto-

pickém státu budoucím stát všemocný sám bude íditi pebytený
kapitál in státu nascendi tami, bez odporu a bez prodlení, kde ho
bude teba, nynjší spolenost ukládá tuto povinnost majiteli ka-

pitálu samotnému. Dovozujeme tudíž, že v nynjší spolenosti,

jsou-H pomry jmak stejný, národní hospodáství dospívá nejvtší

výše tam, kde initelé povolaní ku disposici kapitálem, dospli nej-

vyššího stupn hospodáského vzdlání. Zásoba finanních znalostí

soustedných v hospodáském tle, jest práv tak cenným a plodi-

vým hospodáským jmním jako suma vzdlání technického a pr-
myslného i obratnosti emeslné.

A co náleží ku finannímu vzdlání ? ! Velmi mnoho snad až

píliš mnoho ! Kdo dnes vládiie jmním jen ponkud vtším a vidí,

že v jeho zájmu jest, aby se uchýlil od vyšlapaných cest vkladu do
záložny mebo spoitelny, koup rent nebo pjky na hypotéku, musí
býti i ponkud právníkem, aby znal právní podklad transakce, když
se stává majitelem dlužního úpisu nebo akcií, musí míti znalosti i po-

litické i technické, musí posouditi i pechod i vznik konjunktury,

tr^^ání smluv celních, psobení kartel, reakci vynález, a také zna-

losti osobní mu chybti nesmí. Bez tch zkušeností majitel ka-

pitálu zabíhá v nebezpeí ztrát.

Jak získáme finanního vzdlání ? ! K nmu není urité, známé
cesty ! Hle každý sám, a se prodereš. Vychovává je jediná škola,
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— Škola ztrát, kterou lovk moudi, a jíž za drahé peníze se nemu
piuíme. Skutenou školu se státními uiteli a uebními plánv byli

by zajisté již dávno zaídili a cestu ku finannímu vzdlání uinili

pístupnjší, kdybv nebylo nejvtší nesnáze v tch, kdo školou by
mli býti v\chováni. Finannílio vzdlání zajisté teba pedevším
tomu, kdo vládne jak3'msi nadbytkem, — a který jinoch v lavicích

školních by se mohl domnívati, zda znalostí finanního vzdlání,

jestliže by jich nabyl, by také využil, zda kdysi se stane bohatým
nebo bohatství bude spravovat! Byla by to škola, o jaké snil onen
bednáský uenník, píše frankfurtskému Rothschildovi, že by se rád

uil millionáem. Smjeme se naivnímu pání tomu, ale mnoho-li by
za to dal ten, kdo gozdji se vyšinul obyejnou cestou k met statisíc

nebo míllion, aby vdl jak bohatství, kterého nabyl, spravovat

a zachovat

!

Z tchto vývod docházíni-e k pesnému závru : Stát v mezích

širších i národ v mezi užší mají nejvtší zájem o to, aby kapitalisté,

jíž disponují všemi iisporami jeho hospodáského tla, nabyli fi-

nanního vzdlání co nejlepšího, — avšak není s to, aby jim je

opatil pímo, ponvadž vznik kapitálu nebo získávání onoho dispo-

siního práva, se dje cestam.i tak nevyzpytatelnýma a nepímými,
že síti na nich zrnka oné životní moudrosti jest nemožno.

Ale nejen státu jest finanní vzdlání starostí pilnou, nýbrž

i jednotlivých skupin výrobních, které na jeho výši mají zájiem ne-

popiratelný. Moderní práci si nelze mysliti bez kapitálu, výrobci

jsou odkázáni na pomoc spoivých a pispní pebývajícího bohatství.

Prmysl se cítí poškozen, je-li akcie nezasloužen zanedbávána a pe-

níze proudí do spoitelen — práv tak jest na škodu rolnictví a in-
nosti stavební, jestliže ažiotaží štvané nadšení pro hodnoty divi-

dendové loupí kupce zástavním listm, — a také státu není lho-

stejno, nemají-li trhu renty, protože obecenstvo cenncu hodnotu snad

vidí pouze ve favorisovaných akciích a když zmoudelo škodou na

nich. své peníze opt thesaurisuje. Akcie, zástavní list, renta mají

toliko jeden prostedek, aby proudy kapitálu pivedly do svých zá-

liv, prostedek ten jsou dvody! Tyto ale psobí jen tenkráte žá-

doucím vlivem, je-li jim zrale porozumno.

Vnujeme-li pozornost Domrm u nás. nutno konstatovati, že

finanní vzdlání stoií na úrovni dosti nízké a že nijak není v po-

mru se sílou našich úspor. íslic ovšem pro tuto skutenost není

!

Kdo by jí ale nepozoroval, a sleduje innost emisní, vztah obecen-

stva k trhm na cenné papíry a také toho dsledek, situaci trhu —
u nás bursy pražské, — jeho organismus, funkci a sílu odporu,

a srovnává pak s pomry jinde zejména s Nmeckem, které jsouc

nám nejblíže, podává názomé tertium comparationis Docházíme ku

charakteristickým závrm. Kapitalistické naše obecenstvo jest jen

zídka s to, samostatn posuzovat, a jestliže by bylo s to, není na to

zvyklo. Proto si vvsvtlíme, že pes to, že kursový lístek vídeskv
39
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uvádí pomrn malý poet akcií, bursa vídeská, k niž se sami cen-

tralisujenie, jest asto rozvášnna akciovými afíairami a tak asto

jest zmítána velkými kursovýmii zmnami, a peoe není asto dvodu
pro toto nervosní kymácení záznam ani v hospodáských pomrech
všeobecných, ani v íkonjunlctue, situaci podniku, ani ve vnitní qen.

Mnoho se hrá u nás na burse, však appell prm}slu, když volá po

kapitálu, hmí k uším nepístupným. To veejné tajemství je známo,

jak nesnadno jest u nás emisnímu ústavu i nejmenší prmyslový
projekt na stálo umístiti v posledních rukou, — s jakou ale vášní se

pisazuje na kursy každé evoluce nebo pouze episody bursovní, pi
níž poslední úastníci platí obyejn cenu. A ztráta našeho místa

v takové jediné variaci iní asto více, nežli upisovací kapitál ma-

lého podniku, který tžce shánl akcionáe. \'nujeme burse diffe-

rence a louíme se s nimi, když jdou ve psí, — ale legálním zp-
sobem burse svujeme svj kapitál neradi. Nedvru tu jest vy-

svtliti jednak vadami našeho akciového zákonodárství, všeobecným

pedsudkem proti kapitálu, ki:erý se odiosním stal i na mastech úed-
ních, neupraveností našeho obchodu cennými papíry, které namnoze

jsouce bez trhu nejsou jmním mobilním, ale ona jest také dkazem
o malém stupni našeho íinanniho vzdlání, nebo není nedvivým
i e n, komu jest rozhodným posudek vlastní. ParaUela s nmeokými
pomry osvtluje situaci naši, „že její nesrovnalosti jsou nám ješt

více nápadný. 1 tam — v zemi kontreminer — trhá nkdy behv
silný spekulaní proud, ale jeho jednostrannost jest opena silným

proudem druhým, totiž mocným trhem jKipíry k pevnému uložení

kapitálu. Jen tak bylo možno, že pes hráz draiconického zákona bur-

sovního. který innost spekulaní skuten omezil, se v\ vinula

ohromná podnikavost (emisní. Sílu tamjších pomr zím pede-

vším ale v tom, že obecenstvo nenechávajíc se strhnouti spekulací

z povolání oproti tomuto asto hájí svj názor osobitý a jej mnohdy
také ob hájí. A to jest obraz, kterého jsme dosud nevidli v. rámci

Rakouska: triumf obecenstva vcn lépe posuzujícího, které si nedá

své papíry vyrvati nebo vylákati od jobber bursovních. Mluvíme-li

pak o rozvoji innosti emisní, myslím, žie její zdravá epocha nena-

lezla by u nás pdy, ani jestliže by se pro ni našlo s dostatek uspo-

eného kapitálu, nebo naše obecenstvo není tak vychováno, abv

prost a i:)ímo mohlo býti získáno novým podnikm. V sousední

zemi finann vysplé se obecenstvo pro subskripci získává pouze

vcným a pesvdivým prospektem — u nás prospekt ten se potká

s fiaskem, protože z tch, na jichž adresu jest ízen, mu nerozumí

ani ptina. A práv z tohoto dvodu projekty, o nichž v divokých

rázech bije buben i?eklamy, naleznou zde více lehkovrných nežli

jinde. A pak úast domácí se nezískává íslicí a ;:alkulem, ona musí

býti suggerována úspchy závod jinj^ch, které mnohdy bilanním

umním bývajá toliko domnlé. Vznikne podnik a meskytá-li hned za

prvá léta své innosti výtžek jako závody obdobné — a pece musí
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jednati si zkušenosti ohledn surovin i výrobku, pivábiti klientelu

a pedjevšim se konsolidovati — bují kritika pesimismu a mluví se

o diskreditovaném zakladatelstvi. Pak k chvb se adi chvba druhá,

jak s velkou znalostí vcí bylo vytýkáno nedávno: Ponvadž bv bvlo

zle, jestliž;e by nový podnik v prvém roce nevyplácel takové divi-

dendy, jako staré, správná rady a editelství se nutí ku vyplácení

dividend, — vždy jest to jejich otázka existenní, a bilance se nadhání

podivuhodným zpsobem. A tyto domnlé, — problematické úspchy
jsou zase vzpruhou pro vznik podnik nových stejného druhu, soutž

postupuje adou geometrickou, až nastane reakc^e a vystízlivní. Pi-

rozeným postupem psychologickým se hledá obtovaný, aby byl pibit

na kíž onoho nezdaru. A ponvadž obecenstvo jest suverénní — jak

by mohl chybovati lid .^ — zni do oken tchže ústav, které slyšely

výtky indolence ku domácí podnikavosti nebo ztrnulého konservati-

smu, — ponvadž našim Katonm se nelíbí vc pemožená, — zase

výkiky hnvu, že pomáhaly zakladatelství nerozumnému. Ci, jak

i, bit budeš vždycky. V tom millieu nedostateného finanního

vzdlání, málokdy se obecenstvu ukáže zrcadlo, aby vidlo své ne-

dostatky. Výtka vcná se stává píliš asto otázkou osobní, . . . nutno

ale konstatovati, že odvažuj e-li s:e kdo ku parallele našich pomr
s nmeckými a diví se, že pi svém bohatství kapitálu jsme tak da-

leko za hospodáskou vysplostí íše sousední, — ž,€ nedospli by-

chom ani ku polovin oné mety i vládnouce takovým bohatí^tvím ka-

pitálu jako Nmecko, — protože obecenstvu se nedostává finanní

vysplosti.

Finanního vzdlání u nás není, ba ono ani pohešováno není.

Dejte laikovi kus sukna, aby ušil kabát, on upímn se pizná, že

toho nedovede. Stal-li by se ale pánem jmní, byla by mu urážkou

otázka, zda dovede ho spravovat. A pece jmní je mnohdy snáze

vyzískat nežli neztenené udržet. Tato drastinost pomr jest do-

kumentována jednak bedlivosti našeho tisku, se kterou sleduje vývoj

hospodáských pomr, jednak pozorností, kterott jim vnují naši

kapitalisté.

Zvrácenost názoru o hospodáském, pípadn finanním vzd-
lání vystupuje nejvýznanji zámnou, že list bursovní se považuje

u nás za obchodní. Hospodáská jeho ást mže býti také zajímavá —
pro bursiany — nikoliv ale pro obchodníky nebo prmyslníky. Rozdíl

mezi listem bursovním a listem obchodním seznáme srovnáním s listy

francouzskými a íšskými listy nmeckými. V pravideln3'-ch úva-

hách podávají svým tenám praktické hospodáské znalosti, uí
ekonomickému hospodáství jmním, nestrann a znale eší starosti

bohatství i poukazují ku novým cestám bezpených investic, upozor-

ují na obraty konjunktur a dsledky nových pomr, vedou po
cestách svtového obchodu a asto pedstihují vý^oj situace, — ony
nezískaly svého renomé úvahami, které podncují ku spekulaci, —
a ív tom je také veliký rozdíl mezi obecenstvem tamjším a naším.

Toto si nežádá paížského Tempsti. kterv každého roku posvlá svého
'39*
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spolupracovníka na velkou Cestu svtovou, aby hospodásky instruoval

svého tenáe, ono si nepeje pímých dopisovatel z velkých obchod-

ních emporií, kteí by upozorovali na vhodné doby pro obchodní

nebo prmyslovou akci domácí, ono si nevynucuje, abv j^ho list

každou konstellaci bez prodlení nni uinil zejmou, — ono jest bez

iniciativ a passivn jen stravujte, co se mu podá, ba ani to, co jest,

mu není pouením. Tisk pipravuje cestu myšlenkám nových epoch

a konjunktur, ale v jeho zrcadle vidím/e také pokrok kruh výrob-

ních, také on jest výsledkem moderního svtového styku a vždy jda

s ním, má mu pipravovati dráhu. Ten úkol mže plniti též u ná-

rod nejmenších a kde jej plní, jest to dkazem hospodáské národní

síly. Doklad toho v malém Švýcarsku, jehož asopisectvo postupujíc

v pímé Hnii se všeobecným pokrokem hospodáských snah, daleko

pedstihuje monotonii bursovní, nelpí stále na místním, jde k veli-

kým cílm svtovvm a širokým ramenem osvty otvírá obzor te-
ná. Za jejich práci prkopnickou, kterou razí dráhu prmyslu
a obchodu, jako listm nmeckým jest jim díkem obrovské jiejich

rozšíení. Obecenstvo domácí nevíme, že by vyslovovalo pání, aby

náš denní tisk v tomto smvslu vÍQe plnil svoji úlohu, pelivji Se za-

bývaje palivými otázkami hospodáskými, aby byl vzpruhou novým
poinm, kritikou jevv i inv, aby záležitosti prmyslu a obchodu
považoval za dležité dosti, bv jim byla vnována pozornost nej-

vtší, — nevíme také, že by tisk. iestliž,e by takto vážn pohlížel

na svoji výchovnou a iniciativní práci hospodáskou, bvl náležit

odmnn..
Piznání rekriminací, musí-li asto býti O}>akováno, se svojí

steneotypností stává nechutným. Ailnlismus není vychováván metho-
dou. Ale pece v tch rekriminacích jest škola, jíž moudíme. Uzná-
váme-li sami, že neumímie svého jmní spravovat, budeme se snažit

se tomu umní nauit a jsme již na cest za lepším a uznáváme-li,

že vzdlání také finanního mžeme žádat na svém tisku, b u déme
je žádat a bude nám také rvodáno. A pak jako list byl považován
za obchodní, protože byl bursovní a jeho tak eené úvahy finanní
byly horoskopem variací bursovních, — a jako tyto vci byly pí-
znakem našeho bursovníího millieu, — ve svém tisku budeme míti

nejen direktivu ku reálnímu hospodáství :kapitálem, nýbrž i zrcadlo

pokroku, kterého se toto hospodáství domže. A nelze myslit, že bv
muselo býti ješt h, aby mohlo býti lépe, vzpomínáme-li na ne-

vychovanost lidové povahy a nedostatek energie, která povalena se

zase vzpímí — našeho národního tvpu, který zkarikován touto epi-

sodou : V Krupé na bušthradské dráze dražby vylidovaly a za-

lidovalv obec. Jednoho dne pišly ti statky na buben najednou.
Majifelé usedlostí tch ti dny ped dražbou si povolali vojenskou
hudbu a ta na návsi hrála celé ti dny. V den dražbv bývalí

statká,i sebrali poslední jmní do ranc a šli — hudba jim hrála —
ze vsi a kraje který pak propadl germanisaci.

Stanislav Netuka.
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Obchod a prmysl. (Zatímní výsledky obchodní bilance za

r. 1901. — Sítání prmyslových a zemdlských závod. — Pré-

miové jednoty úvrní. — Oprava §§ 59. a 60. ádu živnosten-

ského. — Kursy pro starosty a funkcionáe živnostenských spole-

enstev. — Úkoly nov zvolených obchodních a živnostenských

komor.

)

Zatímní výsledky obchodní bilance naší za
r. 1901. nejsou potšitelný. Aktivum bilanní obnášelo 186.788 mil. K,

o 59 mil. K mén než v roce 1900. Zhoršení bilance v pravd však

jest daleko vtší než 59 mil. K, o emž nás co nevidt pouí defini-

tivní íslice. Zatímní data jsou totiž sestavena dle cen z roku 1900.,

v roce loském nastal však znaný pokles cen našich nejvydatnj-

ších artikl vývozních, zejména cukru a díví. Rozbor bilance

na základ provisorních dat byl by tudíž naprosto nespolehlivý' a

dlužno vyxkati dat definitivních, zakládajících se na vvšetených

cenách z r. 1901. Také v jiných státech zhoršila se bilance znan,
což vša!k není pro nás útchou, ponvadž tu jde pevážn o státy

vitelské, v nichž i passivita bilance jest zjevem nezávadným.

Sítání p r m > s 1 o v ý c h (také hornických) a

zemdlských závodu v Rakousku bude provedeno po-

ínaje dnem 3. ervna 1902. Sítání rakouskému jest vzorem íšsko-

nmecké sítání povolání a živností z let 1882. a 1895., jehož vý-

sledky všeobecn uspokojily. U nás vykonáno bude však toliko

soítání závod, nikoli povolání, jelikož povolání sítána byla pi
píležitosti všeol>ecného sítání lidu v r. 1900. Podkladem sítání

bude tudíž výlun závod živnostenský. Prve však, než k vlastnímu

sítání se pikroí, bude provedeno ve dnech 20.—22. kvtna šetení

pedbžné v obcích s více než 10.000 obyvateli a pak v místech

takových, ikde ve stavu obyvatelstva djí se zmny nad obyej asté.

Šetení pedbžné má za úel nálíežit piprat\'iti pdu a zjistiti

zatímn nkteré skutenosti pro vlastní sítání závažné. Sítání samo
vykoná se, jak eeno, poínaje 3. ervnem ve lht tínedlní ; ídí

je obchodní a živnostenské komory v oblastích pevahou prmyslo-
vých, v ostatních okresní hejtmanství. Orgány výkonnými jsou sí-

tací komisai a revisoi. Sítání provede se na venkov zvláštními

komisemi, ve mstech dm od domu za intervence sítacích komi-
sa.

Dotazníky jsou trojí: jedny pro závody podnik emelsných,

obchodních a prmyslových, jiné pro pracovníky v domáckém pr-
myslu zamstnané a posléze dotazníky pro závody zemdlské. Do-
tazníky jsou na mnoze velice rozvleklé a znaná ást živnostnictva

nesnadno jim porozum.í. Komory materiál sítací roztídí, seadí
a zašlou c. k. ústední statistické komisi ve Vídni, kteráž jej spra-

cuje. Zásady sítání upravuje naízení ministerské z 25. bezna 1902.
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. 56. . z., bližší pouení poskytuje instrukce. Se zapoetím sí-

tání dlouho bylo váháno. Bylo prve pekonati nemalé obtíže fi-

nanní i technické, a nebýti ochotného porozumní obchodních a

živnostenských komor, sotva by rakouský aparát správní sítání

svedl.

K pípravám sítacím mohlo býti pikroeno teprve velmi pozd,
což bude provedení sítání velice na. závadu. Sítáním mají býti

zjištny zevrubn všechny závažné skutenosti v závodech prmv-
slových i živnostech rolnických. Vci jest na újmu, že ztracena

souvislost se všeobecným sítáním lidu. Tím více jest však teba,

aby tomuto po stránce hospodásko politické tak dležitému dílu

statistickému bylo interesenty náležit porozumno a tžká práce

ors^án sítacích usnadována.

V Praze projektuje se ,,P r v n í prémiová j e d n o t a

úvrní, zapsané spoleenstvo s ruením (jmezeným" ve smyslu

zákona z 9. dubna 1873. . 70. z. . Jesl to nový typ záložen.
Stžejní myšlénka spoívá v tom. že istý zisk. zbývající po zúro-

ení závodních podíl, pipíšu k reservnímu fondu a výplat tan-

tiémy správnímu výboru, se rozdlí na prémie a slosuje mezi vlast-

níky t. zv. vázaných podíl a vázaných vklad. Závodní podíly jsou

totiž bu volné nebo vázané. A'olné podíly jsou ty. které mohou
býti vypovzeny koncem každého roku obchodního ; vázané podíly

však lze vypovdíti toliko koncem 3.. 6.. q. atd. roku ode dne slo-

žení dotyného podílu. Poet podíl vázaných musí býti 'VŽdy de-

síti dlitelný a nelze jich míti mén nežli deset. Xa závodní po-

díly vydají se lenm knížky lenské na jejich jméno znjící. Spojí-li

len svj úsporný vklad s volným podílem závodním tak. že vklad

bez souasné výpovdi podílu nemže býti vypovzen, nazývá se

vklad takový vázaným. Obnos vázaného vkladu na jeden podíl

ustanovuje se. pokud valná hrom.ada jinak se neusnese, ástkou
100 korun. Alajiteié vázaných podíl a podíl f volných) spojených

s vázanými vkladv obdrží zvláštní podílové listy, opatené íslem

adovým a — krom pípadu výjimeného — též íslem bžným.
Na základ tchto podílových list dje se slosování prémií (ád-
ných a mimoádných), o emž dmyslné stanovy ..Jednoty pré-

miové" a ád prémiový podrobnjšií ustanovení obsahují.

Oprava §§ 59. a 60. ž iv n o s t e n s k é h o ád u stala se zá-

konem ze dne 25. února 1902., . 48. . z. skutkem. Vyhovuje

mnohým z požadavk maloživnostenských a nkteré listy mialoživno-

stenské oznaují ji také velkými literami ja)ko ..velkou vymoženost".

Zkušenost teprve ukáže, zdali, jako obyejn, také toto dílo zákono-

dárné se nepeceuje. Ne ze zákona, ale z ..ruky pilné nadje
kvitne". Dle § 59. novelly jest vyhledávání objednávek na zboží
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11 osob, v jichž živnostech se dotyného zboží neužívá (tedy jinými

slovy u soukromník) živnostníkm neb jich zmocnncm, pokud jde

o prodej osadnického, specerejního a materiálního zboží bezpodmí-

nen zakázáno, ohledn jiného zboží jest vyhledávání zakázek u sou-

kromník pouze v jednotlivých pípadech k výslovnému, písemnému,

na urité zboží znjícímu a majiteli živnosti svdícímu vyzvání

dovoleno. Také vyhledávání zakázek obchodními jednateli samo-

statnými, kteí ve službách urité firmy nejsou, bylo podrobeno ped-
pism omezujícím. Prodej cestou a dm od domu v obci, dovo-

lený dle § 60. . z. u pedmt denní spoteby, po pípad na

základ zvláštního úedního povolení menším ži^mostníkm v obci

usedlým k usnadnní jich obživy, byl v novelle v nejednom smru
omezen. Tak dle § 60 a ) novelly jest zakázáno prodávání chleba

a ostatního peiva od domu k domu aneb na silnici, vyjímaje pí-

pady v § 60. odst. I. a 5. uvedené. Dodávání chleba a ostatního

peiva zákazníkm pekae smí se díti majitelem ži\Tiosti, jeho pí-

slušníky, jakož i jeho pomocnými pracovníky toliko na objednávku.

Výjimky v odst. i. a 5. § 60. uvedené v praxi odpadají anebo

jsou závislými na dobrém zdání pí si. živnostenských spoleenstev.

Ustanovení novelh^ jež pihlížela k zájmm nkterých živ-

ností s benevolencí zcela mimoádnou, jsou jasná a dlužno k nim

co do podrobností odkázati.

Kursy pr o starost)- a f u n k c i o n á^ e ž i v n o s t e n-<

s k ý c h spoleenstev uspoádala v dubnu t. r. obchodní a živ-

nostenská komora pražská. Podnt k poádání kursíí daly zkuše-

nosti a návrhy c. k. instruktora eskixh spoleenstev živnostenských.

Úkolem jich jest obeznámiti starosty spoleenstev zpsobem odbor-

nicky dokonalým, pes to však jasným a pístupným s pí íslušnými

pedpisy právními a veškerým materiálem, který bezprostedn anebo

nepímo s jich fukcemi souvisí. Jde zejména o etné pedpisy ádu
živnostenského, pak organisaci živnostnictva, právní povahu i úel
korporací živnostenských, podprnou akci živnostenskou, školství

a otázku uednickou, otázku pojišování živnostnictva, úvrnictví

živnostenské, psobení jubilejního zemského fondu úvrního, smlouvu

pracovní, právní pedpisy a instituce rázu sociáln-politického, zá-

klady živnoistenské statistiky, úetnictví spoleenstevní a p. v. První

kurs vyhrazen b}'l pražským a pedmstsikým funkcionám spole-

enstevním, a pak ikonsulentm zemského pojišovacího fondu císae

Františka Josefa I. Zúastnilo se kursu úhrnem 50 osob, z nichž

42 piln a trvale kurs navštvovalo. Celkem pednášeno 30 hodin,

vždy od 5.—8. hod. veerní.

Práv ti funkcionái, kteí vykazovali pedbžné vdomosti nad-

prmrné, nejpilnji kurs navštvovali, noznámky si inili a mli
z nho nejvtší prospch. Píští kurs (celodenní se stejným potem
hodin) vyhrazen venkovským starostm spoleenstevním z pražského
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obvodu komorního. Kdo zná nedostatky spoleenstevní správy, uvítá

podnik pražské obchodní komory s radostí.

Zvlášt kurs pro starosty venkovské jest povolán, ab\- vvchoval
pionéry dobré spoleenstevní správy v jednotlivých okresích.

Volby do es/kých (^ 1) c h n d n í c h a ž i a- n o s t e n s k v c h

komor skonily vesms vítzstvím oficiálních listin kandidátních

;

co do pomru zastoupení obou národností zachován status quo.

O ob komory moravské vede se tuhý, nerovný boj. V komoe
liberecké zvítzila nmecko-pokroková listina na celé á"e, náhrad-

níci všaik nepipadli spojeným nmeckým lidovcm a rajdikálm,

nýbrž Cechm. Naléhavé jsou úkoly, jež v nejbližší dob budie ob-

chodním komorám projednávati. Vzpomínáme jen na píklad obsáhle

novelly k ádu živnostenskému, píprav k obnov obchodních a cel-

ních smluv, csnovy zákona proti nekalé soutži, nových projekt
v oboru dopravnictví, dalšího rozvoje podprné akce živnostensiké,

opravy stavebních ádíi, úpravy prmysl, školství, nutných reforem

zákonodárství sociáln-politického, provedení sítání závod živno-

stenských atd., vedle stále rostoucí a^s^endy pravidelné. S.

PEHLED HISTORICKÝ.

Louis Léger: La m5'thologie slav. Paris, Ernest Le-

roux 1901, 4**, str. 248.

Kdo vdl, že profesor na Collégue de France v Paíži, L. Léger,

míní konen vvdat dlouho pipravované své dílo, slovanskou mytho-

logii, zajisté s velkou zvdavostí hledl vstíc novému zjevu na

poli dosud tak neprobadaném jako je mythologie slovanská. A oe-
kávání nikteraik nezklamalo. Nemáme sic ped sebou knihu velkou,

látka mythologie se ztenila tu znanou mrou, ale vci zde uve-

dené jsou jisté, prameny všude doložené. Autor v pedmluv uvádí

bibliografii prací jednajících o slovanské mytliologii a podrobuje

je kritice, hled na n se svéhio zvláštaího stanovišt.. Neuvádí tu

mnoho prací, které bychom tu ekali. Píina tohoto výbru pramen
je rigorosnost autorova v jeho pojetí slovanské mythologie. Mezi

sedmi odstavci návodu, kde hledati zprávy o mythologii, je zaazen
též folklór, ale s ohrazením, které jest opravdu velmi stízlivé a

písné. Jagi v ,,Archivu fr slavische Philologie" IX., 168 v re-

censi Famincyna (Božestva devních Slavjan) oste kritisuje dílo

toto a upozorriuje, že v novjší dob vlivem Grimma, A. Kuhna
a Maxe Mll^era poalo se pracovati v mythologii velmi iníesivn,

se zápalem a s nejvtší snahou najíti k ní co nejvíce mat,eriálu.

Folklór tu pišel velmi vhod. Kde se zachovalo njaké podánií

o emkoliv, všude se vidly pozstatky mythologické. A pes to po
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dkladném ohledání tžko je odpovdt pízniv na aktuální vý-

sledky badání o mythologii slovanské. Již není možno vit ve

Svantovíta neb Chorsa, Živa rovnž definitivn odstranna a i Perun
má vážného konkurrenta v litevském Penkúnovi.

Tolik Jaí^^i. Jeho ^ ážné upozornní má Léger na mysli a vy-

luuje až na nejmenší výjimky folklór ze svého díla. Na výtku

Jagiovu odkazuje v pedmluv, neupouští od upozornní toho nikde,

což zpsobilo ovšem znanou redukci v pojetí jeho o slovanské

mythologii a redukci v rozsahu díla. j\Ienš.í rozsáhlostí materiálu

dána píležitost látku dkladn na základ historickém probrati.

Autor velmi stízliv a kriticky pohlíží na prameny a zprávy.

Mythologické zmínky ve Slovu o pluku Igorov v nm vzbuzujá

pochybnosti. Popírá tu. že by bylo možno, aby kesan mohl nazvati

vtry vnuky Stribogovj-mi, ruského knížete vnukem Daždbogovým,
ž,e by stotožoval slunce s bohem Chorsem. Pochybnosti vyslovil

autor, jak praví, již ve své ..Ruské literatue", ale nikoli tak roz-

hodn jako nyní zde. S kritiností opatrnou posuzuje autor též práci

Brcknerovu v Archivu f. si. Phil. XIV. Uále probírá krátce kro-

niky Xestorovit, Kosmovu. Dalimilovu, Pulkavovu. Dlugoszcn^u.

Kroniky cizí : Adam Brémský. Helmold, Thietmar. Saxo Gramma-
ticus, Knytlinga sága, Otto Bamberský ocenny jsou krátce a instruk-

tivn. \^e stati .,1a langue" zmiuje se o nkterých slovech, která

vtšinou vykládá z INIklooova slovníku a dle výklad jagiových,
vzpomíná též run (odkazuje na lánek Jagiv v Arch. f. si. Phil.

V.) Naposled pichází k Libušinu soudu, rukopisu Králodvorskému
a padlaným glossám v ,,Mater verborum". Autor tu definitivn se

zíká rukopisu. Praví, ž^e ,,v XÍX. století Cechy pedvedlv celou

sérii text ukazujících ke stedovku, z nichž m.vthologové dlouho
erpali látky, kterých nutno nyní se zíci. Vzpomeme jen básní

známých pod jménem Soud Libušin a rukopis Králodvorský." Pod
arou dodává, že tehdy, když ruk. Králodvorský peložil a vydal

(r. 1866.). ve vil. ,,Dotud zdála se mi jejich autentinost najisto

postavena. Ale pak byla potena takovými argumenty, že v ni dnes

už nevím."

Ve stati ,,le dieu supréme" je opatrnost a kritinost autorovu

vidt snad v míe nejvyšší. \^šude, kde by mnohý spisoivat,el a bada-

tel dal se svésti analogií s jinými národy a jich mythologií. Léger
nemaje uritý'-ch a jistých zpráv doslovných o svém pedmte, úsud-

ku a ikonkluse se zdržuje. — Život tém do knihy vlévá sem tam
vložená zmínka o konexích autorových s mnohými slovanskými
filology a historiky, badateli v mythologii, jichž úsudkv jakožto

pozorovatel bližších i v dopisech sdlené otiskuje.

V obšírném oddíle jednajícím o Svantovítu Léger obšírn uvádí

peklad dležitjších míst ze Saxona Gramatika, Helmolda a uve-

dena též Knytlinga sága. Citováni je nkde ponkud neurité, nedo-
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vídáme se na pí", na jednom míst, odkud vybraná ást jest. (Kel-

mold). Duchaplná konkluse tu vysvtluje spojování Svantovíta se

svatým Vítem, že se stalo od mnich kesanskvch, kteí našedše na

Ruján opt kult Svantovíta, zastínili jej svatým Vítem. Pi etymo-

logii slova Svantovít kloní se ik výkladu vt — , jejž dotvrzuje Hel-

niold. Mareti v Arch. X. 134 tiento svj (v Radu jugosl. ak. 1881.

vyložený) výklad odvolává. Léger jeho námitky proti pvodnímu
výkladu nevysvtluje. V ,,Appendice" Léger dává pednost výkladu

jagicoivu z ko. vi. — Na miste o Dažbogu pedlouze se cituje ,,Ipat-

skaja letopis", a vc celá se týká daleko více Svaroga než Dažboga.

Zdá se, že tu nutno pedpokládati následky mýlky. nedopatení, které

se pi tisku autorovi stalo, že totiž sta o Svarogu jest teprve k ce-

lému dílu na konci piložena. A tu citace obšírná, pece neiní se

zde zmínky o jiných historických ])ramenech, stejn dležitých. Mimo
to Jag"i v Arch. V. vážn odvodnuie a jist velmi nravdnodobn
svj výklad významu druhé ásti slova Dažbog. Cekali bychom.

že se autor rozhodne pro jeden výklad. O tom, kde bvl Dažbog
ctn, nepodává Léger své mínní ani cizí. — A^zhledem k citování

rukopisv u jiných božstev mohla .,Ipatskaja letopis" u Svaroga

l;ýti též citována. Jinak bylo užito výzkum o tomto bohu obsaže-

ných ve studii Jagiov (Arch. IV.). — Názor Kirpinikova v Žurn.

min. nar. prosv. 1885, (záí), že Triglav je bh kesanský (Tro-

jice), nazývá autor pílišným sikepticismem. (Taktéž Máchal, Nákres

31 V — Božstvo Podagu. o nmž se zmiuje Helmold, vvkládá

Léger jako pogodu, o které zase zmínku iní Dhigosz. — Pripecrala:

Léger navrhuje etymologii ,,pepjéka", tedy epitheton slunce. Jinak

erpá z lánku Briícknerova, Arch. VJ. — O dualismu ?e zmiuje.

že nkteí mythologové pibásnili si P)lboha ; zajímavvch výzkum
Veselovského ve SboiTiiku statej t. 53. nepoužito. O bsích praví

v pedmluv, že jsou to bohové zlí. p"énie du mal. Ale b^ znamená
pohanského boha vbec proti bohu kesanskému. Etymologie, kte-

rou Léger uvádí, je zastaralá. — A jest tak velká a dkladná
práce pod záhlavím Sudba - Dolja u A'eselovskélTo (Razvskaniin

v oblasti russkago duchovnago sticha. Sborník statej russkago ja-

zvka i slovesnosti 46), pece láneek tu jest o nich nepatrný a práce

Veselovského málo užito. Píinu ovšem má Léger tu. která dopro-

vází ho v celém jeho díle, nepijímati folklór. Tu se však naskvtne

otázka: Jestliže Prokopius zcela zejm dosvduje, že existovaly

u Slovan bohové podobní, pro vyluovat zprávv o bvtostech jme-

novaných (v tradici), které znamenají totéž, na co bez pojmenování

naráží historik nedobe o jménech jejich zpravený? Tu je nutná pí-

ležitost spojit mythologii s folklórem. V láncích o bžcích domá-

cích, pak o vilách a rusalkách naráží autor na to, že existence

jejich dosvdena lidovým podáním ('pi bžcích domácích i histo-

ricky: Thiemar a Helmold. Pm tedv vilv a rnsalkv pojaty v knihu

z lidového podáni a nikoliv pak bžci lesní a skalní?
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Xa konec jjidána vyobrazení nkterých božstev slovanských
a zprávy o nálezech toho druhn v Cechách a na Morav od prof.

Niederla.

^lythologie Légerova pro svj smr i pro dkladné zpracování
látky znamená rozhodný pokrok v bádání v m}i:holog-ii slovanské.

Xovjších výzkum použito bylo v ní všech, kniha jest úplným sou-
hrnem všech vdomostí dosavadních ve slovanské mythologii. Svým
smrem íkniha je první. Liší se jím ode všech dosavadních soubor-
ných prací mythologických mrou velm.i znanou. Stanovisko Lége-
rovo k folklóru je zajisté správné: zbývá však otázka, zda ajak\''m
zpsobem bude -e folklóru užívat k doplnní a po pípad vvsvtlenií

skrovných zpráv historických. /. Folprecht.
*

Dr. Zdenk V. Tobolka: Slovanský sjezd v Praze roku

1848. Slovanská knihovna I. V Praze, nákladem F. Šimáka
1901. str. 240.

Rok 1848 vyvolal u nás znanou literaturu o Palackém. Ne-

hledím.e-li k ní a k pracem Riegrovým a ]vIasarykovým, jsme

nuceni uznati, že Tobolka jest u nás jediný historik, který si vzal

za úkol, vylíiti nám dležitý rok 1848 zpsobem opravdu v-
deckým. R. 1898 v\-dal Tobolka své Poátky konstituního života

v echách, r. 1901 ,,Slovanský sjezd v Praze 1848" jenž je vlastn

pokraováním knihy prvé. Lze íci hned. že ..slovanská knihovna''

svým prvním íslem šastn byla zahájena. Co teba na prvém
míst vytknouti a co platí i o , .poátcích'' : nová kniha Tobolkova

pináší mnoho nového a cenného materiálu. Spisovatel užil jako

žádný jeho pedchdce pramen archivních i jiných, tak že kni-

ha je dnes nejúplnjší popsání sjezdu slovanského a nepochybn
dlouho jím zstane. Spis je plný zajímavých zpráv a podrob-

ností, jež vybízejí k pemýšlení. ^^íy se chceme dotknouti jen n-
kterých bod. Zvláštní péi vnoval Tobolka sekci esko-slovan-

ské a polsko-rusínské. Jsme mu vdní, že s objektivností pra-

vého historika nezamlel nieho, co etní svdkové událostí

z rozmanitých dvod tajili. V sekci polsko-rusínské byli pohro-

mad Poláci a Rusíni — vlastn nepátelé. Kniha podává toho

etné doklady a ukazuje i na obtížné postavení Cech, jichž

ochrany proti Polákm se Rusíni dovolávali (str. 145). Co nej-

více pekvapuje, je povolnost, kterou na konec Poláci vi Ru-

sínm ukazovali (str. 146. 155/6) a Tobolka právem jí neví
(str. 146). Sbor polsko-rusínský je i jinak zajímavý. Náleželi

k nmu mužové (Bakunin. Libelt), kteí záhy uinily sjezd po-

dezelým v oích šlechty i zemské vlády — vystoupení M. Thu-

novo je tu neklamným svdectvím. Z knih}- vidíme, že se tchto
živl báli naši nejlepší lidé a velí pátelé sjezdu jako Palacký

a Šafaík: zprávy Tobolkovy jsou tu cennými podrobnostmi,

zvlášt pro politickou podobiznu Safaíkovu.
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Stejn cenné je to, co se dovídáme o innosti Slováku — a

nejsou to zprávy povznášející. „Slováci se báli dokonce pipojení

k echám", teme na str. 142. Pozoruhodné je, že Cechové ješt

na sjezde slovanském si pí'ejí slouení koruny eské — poža-

davek, který pozdji v íšském snmu vbec vysloviti se ne-

odvážili.

Podivné je malé úastenství vSlovincíi na sjezde. Zdá se, že

ml spisovatel tuto okolnost více akcentovati, a nelze íci, že

by mu docela ušla. Z politik slovinských, pozdji na vídeském
snmu inných, nenalézáme v Praze nikoho, i Miklosi se omlu-

vil ,,nemocí". Jak se zdá souvisí to s politikou, nmecké levici

pátelskou, jež mla mezi slovinskými poslanci ve Vídni nejvíce

pívrženc.
Není snad pílišným kritisováním, ekneme-li, že u vtšiny

len sjezdu zaráží politická richotovost ; v poslední fási pozioru-

jeme znaný vliv tendencí s cíli málo reelními. Ve svém mani-

festu k národm evropským vyslovuje se sjezd pro obnovení

Polsky, ohrazuje se proti útisku Slovan tureckých a iní návrh

„na obeslání všeobecného evropského sjezdu národ na vyjed-

návání všech mezinárodních otázek"! (str. 151). Patrno, že

austrofilský ráz sjezdu znan seten obratným úsilím Polák
a Bakunina, o nmž kniha podává hojné a karakteristické do-

klady. Druhým projevem celého sboru mla býti petice ,,císai

a králi" Ferdinandovi a proto byla obmezena jen na národy ra-

kouské. Vedle nejapn3'ch hesel nalézáme mezi požadavky rz-
ných národ (str. 153— 160) mnoho dobrého. Ale tu zvlášt

mocn se vynoovala palivá otázka sjezdu, pomr jeho k orgá-

nm zákonodárným a výkonným. Alohl sjezd mluviti ve jménu
národ slovanských a dále mohl doufati, že usnesení jeho budou
provedena?

Proto hned z poátku Palacký sjezdu piítal pouze akade-

mický význam a jiní, jako dr. Fric, vbec pochybovali, že by

sjezdy slovanské mly velikou budoucnost (str. 142). Tomek ve

své „historické zpráv o sjezde slovanském" prohlásil za nej-

krásnjší ovoce sjezdu
,
.narovnání nesnází mezi Poláky a Ru-

síny", ale íšský snm, který brzy po sjezde slovanském se sešel,

ukazuje, že tomu tak nebylo. I len slovanského sjezdu Kranski

patil tam mezi Poláky, kteí Rusínm vbec upírali zvláštní

národnost. Ani jednomyslnost slovanských poslanc na íšském
snmu neb3da tak veliká, jak Tomek praví, Poláci ve Vídni

i v Kromíži šli vtšinou s levicí, a o Slovincích byla již e.
Poslední kapitolu, jež chce vyšetiti pomr sjezdu k bouím

svatodušním, lze pokládati za nejlepší z celé knihy; je psána

s úseností, jíž však nechybí úplnost. Otázka, jaký vliv ml sjezd

slovanský (zejména lenové jako Bakunin) na boue svato-

dušní, jest zde asi definitivn rozhodnuta, i vlivy, které povstání

zpsobily, vzdálenjší i bližší, všeobecn evropské i specieln
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pražské jsou nastínny s velikou úplností. Snad je píliš eeno,
tvrdí-li spisovatel, že Windisch-graetz byl absolutistou. Jak
z Helferta patrno, W. byl pro Rakousko ústavní, ovšem s ústavou
hodn aristokratickou ; na druhé stran nelze upíti, že Helfert

sám vypravuje vci, které i toto ústavní stanovisko mohou
init podezelým. Marcellu Turanskému snad spisovatel vnuje
více místa, než zasluhuje, ale nelze íci, že by zprávy Šzkulté-

tyho v ..Slovenských Pohládech'" (ro. 1902) mnoho na vývodech
Tobolkových zmnily. Nejvíce podnt k sporm mže dáti

prvá kapitola knihy .,m}šlénky slovanské ve vku novém". Tu
je ješt mnoho specielních studií teba, než bude lze pronésti

definitivní úsudek o tom, které vlivy evropské nejvíce psobily
na probuzení národ slovanských.

I bude náš celkový úsudek o knize Tobolkov, že je to práce

vážná, svdomit pracovaná a spolu i zajímavá, plná pouení ne-

toliko pro historika, nýbrž i velikou mrou pro politiky. A tyto

kruhy bychom chtli na knihu Tobolkovu zvlášt upozorniti.

Dr. Jul. Glcklich.

PEHLED PÍRODOVDECKÝ.
Pírodnické povídání. Když teme z poznámek sem tam pro-

hozených, že už telefon znali staí, ne^'íme a tušíme hlásnou

troubu, ale kterak vysvtliti povst, že v Dodon do posvát-

ného pramene ponoené pochodn se vzaly plamenem ! Ten
odpor vody a plamene mysticky ladil vící eky. jak to jen

dlali ti knzi, lidé bez pochyby velmi realistití. Dnes to jde

hrav : pochode vyplní se karbidem vápenatým a na konci slou-

eninou fosforu s vápnem, i vyloudí voda z karbidu holavý ace-

tylen, jenž zapálí se samozápalným fosforovodíkem z fosfidu

vápenatého vodou prchajícím. ím více prší, tím silnji hoí po-

chode. Látek tch staí míti nemohli. A pece tu a tam staré

knihy pinášejí odhalení pekvapující. Rektor pol3^technické

školy paížské pan !\1 e r c a d i e r dlá práv pokusy, telegrafo-

vati z Paíže do Alarseillu a zpt pomocí 24 telegrafist po jednom
drátu nkolik tisíc depeší v dob jedné hodiny, a M a r c o n i

i Tesla, plukovník španlský C e r v e r a a j. zkouší telegrafovati

bez drátu pes atlantický Oceán, kolem Afriky i Anglie. Již

vznikají americké spolenosti akciové, které míní zužitkovati te-

legrafii tu, ba jedna ta spolenost už padla, a již pipravuje se

nový hrdina k severní ton a ten chce bez drátu spojen býti se

soudruhy, až lo svoji opustí a vným ledem cestu pšky dále

nastoupí.

V knize de TA n c r e-o v (L'incréduHté et mescreance 1622)

vypisuje se obšírn, že Jindicha IV. navštívil arodj, jenž po-

mocí dvou magnet a dvou ciferník po 24 písmenech jehlami
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souasn na dvou stanicích tak dovedn toil, že s nepítomnými
lidmi rozmlouvati a s nimi na dálku dorozumti se mohl.

To pece jasn vypsaný telegraf pomocí sil magnetických

hrající. A to bylo ve století, které posk3^tlo drobnohled s jeho

krásnými úkoly, dalekohled ku výzkumu svta hvzdného, teplo-

mr i tlakomr a pumpu vývvu vzduch vyssávající. 1 to nás

naplniti nuisí uspokojením, že veliký král Jindich ihned postehl,

že ten arodj nicky pístroj ve válce by mohl služeb prokazovati

vážných i že tedy ani ve století onom o konferenci haagské by
byli králové i národové neradi slyšeli.

Ale telegrafie ta stará nebyla provedena, ona oživovala pouze

fantasii tená, kteí vdouce, že magnety se pitahuji a odpu-

zují, na tom pestávali, dalšího interesu nemajíce. Ba o tele-

grafii té teme pouze v Récreation mathematique a podobných,
nemli tehda ješt ducha houževnat podnikavého, jehož dnes

pedpokládá u každého lovka konference státník, svolaná za,

tím úelem, aby telegrafie bez drátu omezena byla. Jaké pak by
to bylo vládnutí a válení, kdyby každý, kdo malým tím pí-
strojem je opaten, mohl špehovati šelestní ducha státních in-

teresu! Ano, hrzu mají diplomaté, nebude žádného tajemství

pi telegrafii bez drátu. A což telegrafie bez drátu nebyla starým

známa? Na nást mezi chrámem Castora a domem Vestálek

setkal se ímský oban L u c i u s D o m i t i u s se dvma jezdci

na idech julia r. 496 p. Kr. V tomto okamžiku, pravili mu odpoí-
vajíce openi o vroubení studny J u t u r n y, jsou vyhnaní Tarqu-
iniovci poraženi vojskem ímským na jezee Regillu? Oban ne-

vil, ale jezdci, jak u bok bývá dobromyslných, prokázali vyšší

svoje poslání obarvivše mu vous erný na plavo a to tak

dobe, že trvale odsud zván jest A e n o b a r b u s. Jezdci byli

bozi polní telegrafie C a s t o r a P o 1 1 u x. representanti elekt-

iny negativní i positivní, k nimž staí plavci pi bouích mo-
ských a blescích i hromech se modlívali a kteí sice rádi chodívali

pospolu, ale i navzájem se srozumívali, když jeden byl na
Olympvi a druhý na zemi neb dokonce návštvou v podsvtí.
Dioskurové rozšíili zprávu o vítzství loktrickém nad Krotoany
u eky Sagry (577 p. Kr.) bhem nkolika hodin po celém ecku
a telegram o zajetí krále Persea konsulem Aemiliem Paulem
b}^ v ím týž den. Tenkráte byla telegrafie bez drátu pod
ochranou vlasteneckých boh.

Avšak i jiných otázek denních dotknouti se, jest naší po-
vinností. Práv opt v dob obecného ozbrojeného míru zuí
nkteré boje literární. Boje takové byly vždy. V paláci aka-
demie paížské jest skvostná bibliotéka M a z a r i n o v a, kterou
stkvly kardinál sebral a zárove s palácem nádherným poslední
vlí odkázal francouzskému Institutu. V bibliotéce té nashro-
máždili vdní ddici 300 pamflet, v nichž tupí se Mazarin
a trhá se innost jeho. Avšak pítelíkové by mli rádi pamflety
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všechny i vyjednávají s bibliotékou bordeauxskou, by s nimi svoje

trhaky vymnila i nabízejí svých 25 tisíc dublet. Bude míti

institut všechny spisy ostouzející velikého testatora a je spis
tch dost, vždy pan Moreau vydal jejich bibliof^rafii ve

tech svazcích (1850— 1851).

\e svt ueném opt jednou do kritických necek vhozen d a r-

w i n i s m u s a drhne se i uklízí v nm. V Nmcích uen se vy-

kládá, pro lvi nemají roh, kdežto galantní Francouzi hájí teleolo-

gicky postulát, že blecha musila býti ernou, aby se na bílé punošce
spíše chytiti dala. Pan l'h. Zeli studuje piln Odysseu i napadlo ho,

že by stará ohyzda Polyfem, pedmt posmchu všech gymnasist,

mohl býti takovým gorillou-lovkem, jakýmsi nejnižším lánkem
rodokmene lidského. Polyfem vyniká neobyejnou silou a divo-

kostí, v obcování není zrovna ideáln lidským a nad to po celém tle

hnusn chlupatý. Homer porovná rá jej ovšem poeticky se zalesn-

ným temenem pahrbku hvozdového. — Jméno filologicky pesn
znaí vouna, a cyklop znaí oko kulaté, jímž zvíata vynikají a od

lovka se liší. Plomer neznal zoologii, emuž diviti se nelze pi ostatní

jeho setlosti, a pehlédl druhé oko. které Polyfem-gorilla bezpen
ml na druhé stran. Celá povst o cyklopech jest stará tradice, d-
divší se od generace na generaci, která spoívá na reminiscencích

z dob}' pedhistorické, kdy gorilly-lidé podivné brlohy si stavli

a jichž potomci setkaii se pak u zdí trojskVxh s Nmci, jak s jiné

a sioe hygienické stránky dokázal opt jiný profesor, posuzující vavu
homerickou se stanovišt národn nmeckého. Tak vida, kam se do-

jíti mže, když erpají písmáci pravd}' z talentu a nitra svého dle

osobní libstky své.

Co v cizin zuí boj o principy darwinismu, v Cechách s výzku-

mem bohatých a blahobytem posedlých, pírodozpvtci podpálili boj

o principy Kantovy. \' Nmcích to už odbyli a dnes jenom bádají

o tom, jak si Kant pomáhal k penzm. V Altpreussische Tvlonats-

chrift jest studie, jaké že byly Kantovy finanní prostedky v dobách

studentských. Kant byl zcela chudý, však nikdy neucházel se o pod-

poru veejnosti, jelio bratr tak inil, ale a pi správ vlastního ka-

bátu chodil v kabátu pítelov, a knihy z knihovny své jednu po

druhé prodával, ml uspoen3'ch 20 Friedrich or, jež skrýval na

asy nejhorší. I pátral uenec nmecký odkud bylo tch 20 or?
Kant byl výborným hofmistrem, uil vzorn dle princip pouhého

rozumu, ale proto pece chápal, že virtuosnost ve he l'hombre-u i na

kuleníku, již si osvojil, nejsou k zahození. P pemítáním hlubokým

rozhodl problém, jaký že jest rozdíl mezi 500 vymyšlenými a 500 sku-

tenými tolary a uspoil si, obehrav duchapln filistry, zmínných
20 or! A ml 237. pozdji 265 tolar píjm roních a 4 tolary

za arch „Kritik der reinen Vemunft" zanechal pece 21.359 tolar

jmní.
Potud studie dra Arthura W a r d v.
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Doufajíce, že jsme tmito ádky pispli podstatn ku ,
.poznání"

Kanta v Cechách, míníme pokraovati v thematu zapoatém. V d-
jinách stavby stroj dozvídáme se, že mah, universální genius,

L e o n a r d o d a Vinci zaal první ?ie stavbou kol vodních hori-

zontálných. Cestovatelé nalezli u !> a š k ý z dob nejidávnj&ích

mlýny hnané, ovšem s ohromnými ztrátami, pomocí lopatkových kol

horizontalných, a mlýny i turbiny ty jsou skuteným vynálezem

baškýským. Studie Leonardovy nepozbývají tím interesu, ba ne-

zmienšil se obdiv náš ku velikému umlci-uenci, co znamenitý biblio-

graf milánský markýz A d d a sestavil nám celou píruní knihovnu,

z níž veliký malí vdnií své o mathematíce, mechanice a hygien

erpal. Ano i hygien vnoval pozornost autor spis o poranních

válených, experimentátor s temnou komorou, ale jak skrovouké
byly tehda pretense hygienik! Jaké prostedky máme nyní! Pan

1 i v i e r. majitel Revue generále des Sciences poádá na lodi

Senegalu každé prázdniny pouné, vdecky vypravené cesty, kdež

francouzští výletníci dkladn a správn pouují se o cizích zemích.

Wacejíd s|e lo z vod Levanty pozorovala infekcí morem, jejž v do-

teku s pístavy orientálními dostala. Zavedena do karantény mla
lo hojnost krys nakažených živých a v špinavém prádle lodním

byly i zdechliny krysí s etnými parasity svými, pravými to pe-
nášei nákazy. Ubíti krysu nestaí i s parasity dlužno se vypoá-
dati. Nejlepším prostedkem jest plynná kys. siiitá, kterou mžeme
dn.es zhuštnu míti z továren od bomb šestikilogramových do

\'álcv ohromných až deset tun zkapalnlého plynu držícícli. V ikrátké

dob desinfikován veliký párník s výsledkem naprostým a pi ma-
névrech francouzských všechny kasárny tak dkladn desinfikovány,

že výkazy zdravotní milé výsledky zaznamenávají. A"e Francii po-

užívají ku domácí desinfekci po epidemii sifon, které po zpsobe
sodovky chovají po 750 gr siiitého plynu zhuštného. Tnkový sifon

staoí na prostoru 20 ;//*. V' Americe chápou se všeho velmi radi-

káln, housenky z celých stromoadí vymoí vykuujíce strom}'

strašným kyanovodíkem a lodi osobní desinfikují každýcli trnácte

dní aparátem C 1 a y t o n o v ý m. jenž v rozmrech stíkaek hasi
celou lo v dob kratinké vyplní plynem, siiitým. A plyn proniká

balíky kž,e i bavlny a ubíjí nejen bacily, ale i blechy a štnice,

ímž vedle desinfekce zpíjemuje valn zábavné výlety. I vajíka
hmyzu prý zcela nií. V krajinách, kde vládne žlutá zim-

nice, docíleny prý výsledky chvalné, tak že i proti moru Angliané
nejen lodi desinfikují, nýbrž i vozy železniní. Na každý zpsob
jest plyn vtráním okamžit odstrann, což o karbolovém a chloro-

vém vápnu íci nelze, ty z vagón nevystrnadíš.

A když jsme v povozu ictví, zastavme se u ei plukovníka R. E.

Cromptona. "V^ rozmanitých státech jezdí rychlíky rychlostí roz-

manitou : Francie vykazuje až rychlost 93,5 km v hodin. Veliká

Britanie 87,7, Nmecko 82,7, Belgie 79,6. Nizozemí 75.1;, Rakousko
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73,2. Ttalie 67. T. Rusko 61.5. Dánsko 59.8. Švédsko 57.1 Srbsko

51,4, Španlsko 49.3. Turecko 42,4. Bulharsko 35.3. eoko 33,7 km.

'Mimo pomry oro^rafické (Švýcary ^5.7) má zajisté ta ada íslic

i jakýsi význam kulturn historický. Z Prahy do Vídn chtí jezditi

rychlostí anglickou, máme skuten obchodnicky tak naspch? Xu,
ovšem, my budeme stavti za miliardu K prpla\y v dob. kdy Dunaj
jest tak žalostn života lodního prosti Mezi plavci nordickými jde

povst, že jscu masrnetické hory. které hebíky a nejty z tlesa lod-

ního vytahují a lod v jistou záhubu vlekou. Nco podobného ale

slabšího ukazuje baltický ostrov Rornholm. jenž g-eolos^icky

složen jest ze žuly. která jemnými železitými ástekami bohat pro-

stoupena jest. Ostrov ten skuten odchvluje jehly kompas kolem
plovoucích lodí o nkolik stup, pitahuje je a psobnost ta jest

na 15 km od ostrova zcela zejmá. To pozorováno i na jiných mí-

stech. Staré mapy lodní mají od ooátku století 17. zaznamenané

mohutné poruchv magnetické u T u s s a r o ve Finsku. A. E.

N o r d e n s k j
r>] á sebral subskripcí nco penz i dal zde vrtati na

dn moském a odkrvd již v hloubce 28 vi mohutná ložiska zname-
nité rudy železité masnetové. Test pohromad iiž kaDÍtál, ienž doly

ty podmoské vvužitkuje a zdvihá se ped námi obraz ohromného
mineralného bohatst\n konin severních. bohatstA'í rudami magneto-

vými.

\ což taiková lod. když pemožena silou vln ztroskotána padne

ke dnu. ješt pírodníci ji zužitkují. Stopv kultury lidské jsou píliš

mládv, než abv z nich úsudkv o pemnách sfeolosrických mohly

býti poádánv. jen m.ístn lze odhadv initi. Tak vzniklv 3 in

mocné aluvislné nánosv. iež na soše Ramsesoa^ Xil uložil, neb

v nichž obeliskv v Helionoli pohbívá v dob asi 321 t let. Uri-
tji možno soudit o tvoení se nánosu oi baerování T>í<;tavu v Dun-
kirchách. Pi práci zem.ské pišli pod 7 m na vrak lodní, v nmž
pískem pikrvta ležela ti dla. na nichž vrví- byl letot^oet 1581.

Zde lo historickv vvjaduie stavbti vrstev zemskvch.

Dráhv centrální sibir^Vá i africká píná pinesou hojnost plodin

zems.kvch. od jichž složení mnoho eká Evropa. Na paížské výstav

vzbudila pozornost odb'>mík rostlina m a n d u b i /p státu konž-

ského, Voandzeia subterranea. iejíž plody dle analys

chemických poskvtují mouku s 18.60"/.. látek A^-živných dusíka-

tvch, 6% tuk, 58.30"/,, hmot škrobovitých a pouze 0.80°^,, vody.

4% nezáživné celulosv a 3.3oVf souástí popelovin. Plod ten má
v T kg práv ten pomr hmot živnvch. jeiž požaduií na základ

pesných prací svvch fvsiolosfové. zkoumající A^Tnnu látkovou

pi vvživ lovka. Tato ideálna potra^'^na pijde do Evropv.

jako brambor svého asu em.pirickv vvhledanv.

A hledte, že je ta chemie velmi užitená. dobv\^aííc Afrikv

dle s^\'^ého vvstídá v pírod nejen veselou latinu mvsHvc oh-^^zdnvmi

iménv syvmi. aje spoií se i s botaniky. .A botanikové jsou lidé ideální.

40
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Starý ktitel rostlin jmenoval rostliny dle botanik, dle lipského

B a c h m a n n a nazval R i v i n u s, narážeje na nesmrtelné zásluhy,

vezdy zelenou r i v i n u, ern violovou B a r t s i i vnoval ve smutku
památce oplakávaného pítele Bartsche; bratím C o m m e 1 i-

n m, z nichž dva byli slavní, tetí pak mén, vnoval Comme-
1 i u m, rostlinu severoamerickou, jejíž kvty vykazují dva listy

velké a tetí malý. Na popleteného botanika P 1 u k e n e t a má pa-

matovati bizarní rostlina P 1 u ik e n e t i a. Pítel Linné-a kazatel

B r o w a 1 1 i u s stal se jeho nepítelem, lovkem podlézavým odtud

pak biskupem vehni hrdým i vznikají povlovn jména rostlin: b r o-

wallia demissa, ponížená, po zemi se plazící a Brow. e 1 a t a

(pyšná, hrdá), ale i Brow. alienata (promnná, ale i pobláz-

nná.) To zajisté veselé. Ve spojení s botaniky pinesou chemikové

ai)likujíce vdu svoji mnoho užiteného. Ve Vídni zasedal sjezd

l>oužité chemie, slovácký dkan, odpovdl ku otázce, kdo jsou ti.

kteí tam zasedají, krátce: víte, kdyljy nebyla svoboda, takhle ve

tedovkti. taik by je všechny upálili. A je tomu tak!

Tripoli. St. Nikolau.

>Stedozemní moe zstalo tím,

ím bylo za starovku, geografickým
ohniskem svtových djin. Jen paprsky
se prodloužily, jen periferie se rozší-

ila.* Kapp: Die Philosophie der Erd-
kunde I. 166.

Krajiny kolem Stedozemnílio moe byly odedávna jevištm
mohutných politických, kulturních a hospodáských pevrat. Zde
vystupoval národ za národem, zabral mnohdy veliké ásti Stedo-
moí a pece zase zmizel, aby ustoupil v panství nástupci se sv-
žejšími silami. Jedna vc tu je nápadná, že totiž všechna tato. hnutí

vycházela z asijského neb evropského pobeží, kdežto sev. Afrika

súastnila se tchto zápas jen mrou nejmenší a tém vždy nas-

sivn. Jediný ilý severoafrický stát Karthago bvlo založeno Foini-

any z Asie a podlehlo ímu, který teprve sev. Africe vtiskl svj
ráz. Ale následující proudy zase tento nátr setely a nábh sev.

Afriky k lepšímu životu byl znien. Mocné hnutí od východu k zá-

padu zniilo íši západoímskou na severním pobeží Stedozemního
moe, co pozdji pohyb Arab v tomtéž smru na jihu dal sev.

Africe kulturu, která teprve ped našimi zraky ponenáhlu ustupuje.

T v tom se djiny shodují že oba proudy pekroí Gibraltarskou

úžinu — Vandalové do Afriky, Arabové do Španlska — a oba beze

stopy zmizí.

Veliké objevy Portug-ak a Španl odvrátí "i^oizornost cielé

Evropy jinam a olochod razí si na útraty italských republik ovláda-

jících obchodn Stedomoí nové cesty. Teprve za ochablým Špa-
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nlskem vplííí se do Stedomoí nová velmoc z jiného konce Evro-

py — Anglie, která si tu bojem proti Napoleonovi zjedná domov-
ského práva.

Poátek IQ. století pináší sem nový život a zraky Evropy

znova obracejí se k historickým behm jMediterraneje. Tentokráte

Egypt, v nejdávnjším starovku úpln nepodnikávý, do sebe uzave-

ný, zahájí ruch po celém Stedomoí, kter/ již neutuchá i proti vli

svaté alliance. Pirzo se jedná o ddice turecké íše a tch hlásí se

najednou nkolik. Zanedlouho Francie obsazeniím Alžíru zahájí

v pravd novou epochu v djinách sev. Afriky. Otevením suez-

ského prplavu oživí vody stedomoské lodmi plavícími se do

Vých. Indie, cíle všech koloniálních velmocí. Proto je tu pedevším
interessována Anglie, jež hledí pokud možno zabrániti další expansi

Francie. K tmto druží se mladý stát. nov sjednocená Itálie, jíž

nemže býti lhostejno, kdo ovládne protilehlé behy africké.

A tak zápas o Stedomoí je dnes základem politické kons-tellace

evropské, nebo týká se skoro celé Evropy, nevyjímaje ani Nmecka,
které dnes na útraty svého vrného a dobrého spoience P.akousko-

Uherska zmohutnlo ve Vých. Stedomoí. Ale zájmy jednotlivých

stát jsou tu siln komplikovány, takže v nkteré konin stojlí

proti sob nepátelsky mocnosti, jež jinde vlastní rirospch nutí

k spolenému, pátelskému postUDU. Tato kom.plikovanost vidti je

na poslední úmluv frankoitalské stran Tripolska. která dotkla se

i snah rakousko-uherských na Balkán. Proto chceme se tu ponkud
obšírnji zmíniti o oitázce tripolské.

Mezi dvma ohnisky kolonisaní innosti Francie v Tunisu

a Anglie v Egypt, pi hlubokém zálivu, jejž tu iní severoafrické

pobeží, rozkládá se zbytek tureckého panství v Africe: vílájety tri-

polský a bengasský, které do roku 1879 tvoily jeden administrativní

celek, ale turecká vláda rozdlila území v nedvivosti k svým
pašm, aby snad se nepokusili o samostatnost. Ponvadž oba vílájety

i geograficky se liší, podáme o každém zvlášt struný nártek ze-

mpisný.
Tripoli rozkládá se pi Ve\. a Malé Syte od mysu Adžíru,

r. i8q2 stanoveného za hranici tunisko-trinolskou smrem východním

sž k Muiktaru, mezi ti"—19° v. d.. tedy asi v stejné vých. délce jako

zem naší koruny, a 25''—33° s. š. zabírajíc sandžákem fezzánskvm

ást vlastní Sahary. \^elikost udává se rzn, nebo hranice v poušti

je neuritá, roimo to východ vbec neznáme, v jihu se brává za roz-

hraní pohoí Timmo a záp. hranice znamená, že Ghát a Ghadámes
náleží pod svrchovanost tureckou. V tomto rozsahu milo bv Tripoli

as 700.000 km-, takže bv bylo o pl Cech vtší než Rakousko-
Pihersko.

Jednou z hlavních píin, pro Tripoli bylo více v sebe uzaveno,
je zajisté malá lenitoist pobeží a dnešní nedostatek ádného písta-

višt. Jediné msto Tripoli má lepší podmínky, ostatní pobežní
40*
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msta, kdysi kvetoucí, nyní miny (Lebda, Syrtis. Sabralha) mají

své pístavy pískem zaneseny. Na východ kol Vel. Syrt^• rozkládá

se širá, smutná step, již perušují etné vudjány t. j. vyschlá e-
išt, a jejich bassin je rozlehlý až na 20.000 km^ jako v. Sofedžín.

Než pod pískovým píkrovem mají dostatek vláhy pro pstní olivy,

palmy a chudé hospodáství na jejich svazích, takže ponkud poru-

šují monotónnost krajiny. U mirátského mysu nabývá krajina ím
dále k západu a jihu veselejšího rázu, nebo eky v tchto koninách

málokdy úpln vysýchají a obyvatelstvo majíc tu lepší podmínky

životní žije ve stálých osadách. Pahorkatina poínající u pobeží

obrací se k jihu a mní se zuienáhla v Džebel (,,Pohoí"), ikterý

táhne se pod rznými jmény (Gharián. Jefren, Nefusa) as ve stední

výšce 600—700 m. obloukem k západu a obklopuje džefaru (pla-

ninu") až mizí v již. Tunisu. Svými zelenými iidolími odráží se

píjemn od suché, písité džefary. I tato rozbrázdna je.st suchými

vudjány, které poznají se nejspíše po hojnjší ves^etaci ; jinak je

velmi rnálo úrodná a kultivace neschopná., poskytujíc vvživy toliko

arabským koovníkm, z nichž mnozí sídleli v Tunisu i>ed franc.

ok.kupaci. Záp. od pobeží Zoary sáhá džefara až k moi, kde však

nebylo díve tak pusto, jako dnes. V tchto místech totiž dobývali

Benátané a po nich Janované moskou sl a dodávali do Itálie,

Dalmácie a Svýcar. Mezi Zoarou na záp. a mysem misrátskvm na

v. táhne se pi pobeží nejúrodnjší, nestejn široký pás Tripolska.

U hl. msta TripoH je tak úzký. že na j. za samými branami ozna-

mují písené duny karavanám blízkost Sahary. V této ásti je oby-

vatelstvo nejetnjší a hospodáství nejvíce vyvinuté, zbvtlky ím-
ských hrází ve vudJánech a etné zíceniny svdí o dkladnjší
irrig-aci, než arabská invase — jak sám Edrisi piznává — blahobyt

zem zniila. IVTén je vyvinuto hospodáství v Džebelu, ikde malá
políka vedle nepatrného cho\ai ovcí a koz skýtají skrovnou výživu

berberskému obyvatelstvu.

Na j. od Džebelu, jenž tvoí vlastn svah planiny jesen ješt
chudší než pi pobeží a brzo zaíná pravá Sahara. Tu rozkládá se

strašná Hamada-el-PTomra, nedozírné moe hrubých barevnvxh ka-

men, kde oko marn hledá njaký pedmt, na nmž bv mohlo
utkvti. Jen pyramidy narovnané z kamen vdci karavan, jako

ukazovatelé cesty zdvihají se nad širou plá : vep^etace vbec schází.

Tato hamada zabírající as 100.000 km.^- svažuje se srázn na vvchod
(džebelem Khadamia a j.) a mní se jednak v Džebel-es-Sodu, jeldnak

spadá na j. do vádí Placránu, náležející již k fezzánskému sandžáku.

Džebel-es-Soda (..erné pohoí''), PHniúv ,.Mons ater" postupuje
smrem východním do neznámých konin : poslední známé místo
na východ je pechod andžilsko-murzúcký, kudy cestoval jediný

Hornemann r. 1797. Ani toto pohoí není vysoké, jalk ukazuje pe-
chod cellsko.-murzúcký dle Nachtií^ala toliko ve výši 750 m. Rohlfs
vidl z dáli hory, jež odhadoval na 1300 m. Jižnji 'kol oasy Fog-hy
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rozkládá se ješt mén znám\'- Harúdž-el-Abiod (,.Fjílé pohoí"'),

„erného pohoí"' lze pozorovati kol oasv Džofry.

Jižní svah Džebelu-es-Soda pechází v serír, jiný ráz saharský,

které Dudeyrier pokládá jen za pedhoí prvého. Sevenií výbžky
který liší se od hamady tím, že povrch jeho pokryt jest drobnj-
ším kamením neb pískem a v záhybech pdy pece živoí chudá
vegetace. Od západu vklíuií se do Fezzámi písiny — Edven —
(„hory písku''), které skrývají v sob tžce pístupná sodnatá je-

zírka. Tato jezerka zikoumal Vogel a zvláštní pozornost vnoval
larvám hmyzu Artemia (3udneyi. které tuzemci pojídají bud
samotné, neb s omákou ; chutnají prý jako špatný kaviár.

Tak piblížili jsme se do stedu Fezzánu ,,Hofry"' (t. j. pí-

kop"), která v>plnna je z ásti sebchou murzúckou a náleží mezi

ne j obydlenéjší koniny bývalého sultána iezzánskélio. Odtud zdvihá

se povrch smrem k jihu až nad vádí Ekemou dostupuje v poh.

Timmo nejvtší výše 840 m.

Celý jihozápad Fezzánu zabírá hamada murzúská, která pe-
cházejíc na západ v pouš Taytu spadá poh. Akaksou srázn do

údolí Tanezuftu, v nmž rozkládá se msto Ghát. Tato ást již

patí k massivu asdžerskému. Jalko Ghat. tak i sevemjší Ghadá-

mes náleží k jinen-"iU geografickému celku než Tripoli, o emž se

zmíníme pozdji.

O vodopisu Tripolska je nesnadno mluviti. Není tu až na

uvedené výjimiky stálých ek; za to vyschlá eišt po prudkém li-

javci, jenž astji se strhne, než bychom na Saharu soudili, mní
se v dravé a niivé proudy, které však nemají dlouhého trvání.

Vudjány fezzánské jsou spíše údolí, se sráznými stnami, vvDlnná
pískem, pod nímž v malé hloubce nachází se hojnost vody. Proto

oasy fezzánské jsou vtšinou omezeny na tyto vudjány. ]\íimo zmí-

nnou Hofru jsou dležitjší vadi Ladžál. nejúrodnjší z celého

Fezzánu, v. Hacrán, v. Ehema a j.

Podnebí tripolské není tak píjemné jako v jiných ikoninách

Stedomoí ; azur oblohy italského pobeží mní se v chmurnou še,
zvlášt když zavane horký dech Sahary ..gebli"' pinášející mnohdy
mraky drobného, všude pronikajícího DÍsku. Stední roní teplota

na pobeží je as 20" C, ve vnitku kol 30^' C. Dležitou úlohu

hraje tu rozdíl denní a noní temperatury, jenž jsa na pobeží
vzdušnými parami tlumen, dosahuje ve vnitru oro suchost vzduchu

nebezpené výše. I mezí zimou a létem konstatován znaný rozdíl

;

tak na horách nkdy snžívá, ve Fezzánu potahuje se voda ledo-

vým škraloupem ; za to v lét pozoro\'al Duveyher v Murzúku ve

stínu .i4^6' Xachtigal na j. Fezzánu 49"7' C.

Dležitý je pro Tripolsiko a hlavn severní ást déš, na nmž
závisí všechna nadje hospodáe. Prm. stední, roní množství srážek

obnáší sotva 200 }):m, kdežto v lét jen 20 unii. Ostatn Fezzánští

o déš mnoho nestojí íkajíce: ,.Dešová voda smrt — zem'ská voda
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život." o lijácích, které bA/vají spojeny se silnými bouemi, jsme

se zmínili. Že by pískovými bouemi byli cestující, neb i celé kara-

vany zasypány, nesrovnává se s pravdou. Pravá píina záhuby kara-

vany je nedostatek vody a potravy.

Co s'e týe zdravotních pomr, uvádíme, že Murzúk a vadí,

eš-Šijáti ve Fezzánu náleží k nejnezdravjším místm sev. Afriky,

ježto mezi obyvatelstvem zuí stále malarie.

Mám-li strun charaikterisovati floru Tripolska, mžeme íci,

že je v severu píbuzná s florou sicilskou a maroakou, na jihu

je rázu saharského. Štíhlý pe datlové palmy s modrozelenou ko-

runou dává tripolské krajin uritý ráz. V severu vedle ní je hojná

oliva, v jihu však úpln ustoupí palm. Pod ochrannou stechou

l>alem daí se jinému stromoví a pstuje se obilí, a cirok (durrha).

Ani pouš není úpln bez vegetace, je to pedevším koví a stro-

moví, jehož silná kra, hojné trní a drobné, chloupky porostlé listí

brání pílišné evaporaci na žárném slunci a široko rozvtvené ko-

í"eny svádí vlálui, co možná z nejvtší plocliy. Ve stínu jejích

choulí se drobnjší druhy flory.

Hospodásky dležitá je datlová palma (Phoenix dactylifera),

jíž nutno vnoivati nkolik slov. Na severu, kde daí se obilí, oliva,

hal fa, vedle chovu dobytka není tak vysoce dležitá jako na jihu,

kde je pro hospodáe vším. Fezzán také vyhovuje jejím požadav-

km, jež definuje krátce písloví, že palma musí míti ,,hlavu v ohni

a nohy v vod". Ano jih tripolský vyniká, jak potem strom, tak

i množstvím druh, takže se východní ást Fezzánu pokládá za p-
vodnfi oblast datlové palní}'. Ovoce její, datle, jsou obyvatelstvu

asi tím, ím u nás brambory. Vedle toho zužitkuje se každá ást
stromu; vše, eho potebuje tuzemec — omezený sice ve svých po-

žadavcích — dodává mu palma. Od stavebního díví a krytiny na
stechu až do krmiva pro domácí zvíata, palmového vína pro požit-

káe i ikuliek na rženec zbožného chuana, poskytuje palma dobrý

materiál. Úroda ve Fezzánu spotebuje se jednak doma, jednak vy-

mní se za obilí a maso od arabských koovník ze severu pichá-
zejících. Dostaví-Ii se snad neúroda, nastane hrozný hlad. jakého
byl svdkem Moneil. poslední Evropan, jenž Fezzánem cestoval.

Tripolské datle sice nevynikají nad alžírské a tuniské, ale vyváží

se pece do Bengazi, Egypta a Turecka. V celé provincii odhaduje
se na 2,000.000 strom ; vláda dle palmy vybírá da, ímž nepo-
vzbuzuje mnoho k novému sázení stejn jako olivy.

V ímských dobách pokrývaly olivové háje znané plochy, dnes
je pstní olivy obmezeno tak. že staí práv jen domácí spoteb.
Konené lisování oleje dje se primitivním zpsobem. Olej vyváží
se do Itálie a Francie.

Hlavní stravou tuzemc je jemen, jenž má dobrou povst
i v cizin, jako v Anglii, kam se hojn vyváží. Le úroda njení

pravidelná, poítá se. že z 10 žní bývají 4 dobré.
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Mén pstuje se pšenice a to hlavn sev. a záp. od msta Tri-

poli, ke je silná spoti^^eba pšeniné mouky. Nedostatek kryje se

pívozem z Itálie a Francie; vojsko dostává mouku z Caihradu.

\'íno tripolské, jehož kultura mohla by se rozšíiti, vyrovná se

svou kvalitou sicilsikým druhm.
Tabák pstuje se pedevším pro šupání a žvýkání, je vlád-

ním monopolem. '

Do hospodáství sice nepatí, ale zde musíme uvésiti sbírání

hal fy ( Stipa tenacissima, esparto) druhu trávy, j-ež 'vvváží se do

anglických papíren. Avšak budoucnost nemá, nebo zpsob sbírání

nií rostlinu a vývoz klesá používáním jiného materiálu k výrob
papíru.

Je pochopitelno, že floristicky pomrn chudá zem jako je Tri-

poli, nemže vvživiti etnou zvíenu. Lv tu vbec není, šakal

i hyena jsou ídcí, hojnjší je liška; za to nkteré druhy antilop

a gazel (jm. Antilop dorcas), kižují i nehostinnou hamadu, jsouce

pedmtem loveckých choutek Tuarek. Pro stepi je charakteristický

jako jinde frek-tarbíik ( Alactaga, Sciretes spiculum), v nízké tráv
a trnitých 'keích skrývá se zajíc a králík.

Ptáci zastoupeni stejn málo: sup, havrani, sokoli, sovy a j.

Vtšina drobnjšího ptactva dlí v Tripoli jen jako na pechodní
stanici pi sthování. Snad mnohá vlaštovka, cvrlikající na našem
okn zná i tripols.ké krajiny. V dob datlových žní jsou hejna ho-

lub a hrdliek domorodcm málo vítána.

Za to svt plaz svým množstvím a nevzhledností leká domo-
rodce, kteí zvlášt gekonm pipisují tajemné moci a proto je pro-

následují.
(Pokraování.)

*

Astronomická zpráva na kvten. Veerní obloha kvtnová
je již naprosto ,, letní". Nejvýznanjší skupina zimních souhvzdí,

rozložených kolem Orionu jest již pod obzorem, jen Blíženci
a Prokyon záí nad západem. V zenitu je souhvzdí V e 1 Ik é h o

V^ozu. Jeho voj míí v oblouku do souhvzdí Boota k Arktu-
r o v i a do siouhvzdí Panny ku Špice. Stedem tohoto oblouku

je D e n e b o 1 a, která s R e g u I e m zdobí souhvzdí Lva. Pod
Lvem a Pannou vlee se podél celého obzoru jižního od P r o-

kyona až k jihovýchodu k souhvzdí \^ a h jen slabými hvzdami
vyplnné souhvzdí H y d r y. Nad východem záií 'v,e výši asi 40"*

souhvzdí Herkula a Koruny, a nad severovýchodem sou-

hvzdí Labuti a Lýry.
Po plnoci vychází souhvzdí Pegasa, v nmž dne 15. dubna

Brooiks objevil novou kometu. Je jasná, s ohonem a blíží se

rychle k Slunci.

Z obžnic lze pozorovati Merkura, jenž má dne 28. kvtna
nejvtší východní elongaci 23^ od Slunce. Ponvadž má zárove
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deklinaci asi o 4" vtší než Slunce, bude jej možno v posledním

týdnu kvtna pohodln vyhledati asi % hodiny po západu Slunce

nad obzorem západním. Zapadá ku -konci kvtna tém 2 hodiny po

západu Slunce. Venuše záí ráno nad obzorem východn&m. J u-

piter a Saturn vycházejí kolem plnoci. Jupiter je v sou-

hvzdí Kozorožce a Saturn v souhvzdí S t e 1 c e. Ob
obžnice mají znanou deklinaci jižní, talkže se jen málo zdvihají

nad náš obzor. Neptun je v souhvzdí B 1 í ž e n c lí jen daleko-

hledem viditelný. Mars není viditelný.

O horských observatoích astronomických
ml již mnoho pednášek a mnoho napsal Dr. K. Kostersitz —
dobrý to bojovník pro dobrou vc. Jeho snahou jest vzbuditi úinný
zájem pro zízení horské observatoe v okolí Semmerinku u Vidn.
Byla by to první observato podobného druhu v Evrop, nebo
všecky dosavadní horské observatoe evropské jsou zízeny hlavn
k úeKim meteorologickým, a jen na as užito nkterých ku pracem

astronomickým. Jmenujeme na p. astrofotometrická studia prof.

M ú 1 1 e r a na hoe Sán tis (2500 m) ve Švýcarech a spektrální

práce prof. J a n s s e n a na M o n t Blanku (4800 ni). Stálé

observatoe astronomické mají v Evroo vtšinou nepíznivou po-

lohu nízkou, a by byly sebe nákladnji zaízeny, nemohou závoditi

s moderními hvzdárnami horskými, hlavn americkými. V Americe

byly již první snahy kapitána Jacoba a professora Drapera
pijaty s porozumním. Roku 1868. zabývala se podrobn otázkou

horských observatoí v Chicagu zasedající „A merican Associ-
aition for Advancement of Science", ímž vzbuzen pro

vc všeobecný Z|ájem. A po šesti letech továrník pian James
L i c k odevzdává Kalifornské universit kapitál asi 3!/^ milion K
ku zízení observatoe a nejvtšího dalekohledu svta. Po dklad-
ných úvahách a studiích, jež vykonali hlavn Burnham, H o 1-

den a Langley zvolena jakožto nejvhodnjší místo ku postavení

Lickovy observatoe v pobežním horstvu Sierry Nevady v Kali-

firnii, nedaleko San I''ranciska, hora M o u t 11 a m i 1 1 o n, tém až

až k vrcholku zalesnná a do výše 1400 /;/ se vypínající.

Avšak od té doby vznikla celá ada dalších horských observa-

toí amerických, z nichž nejvýznanjší je skupina hvzdárny Har-
vard College v Cambridgi ( JMass. ) zízená výteným
E. C. Pickeringem z prostedk, jež poskytly hlavn pan

Boy den a Miss Catharine Brue. Jest to celkem osm
horských observatoí, rozložených od pacifického oceánu
pes sopený vrch El Místi až k zídlm Amazony ve výši

od 1000 m do 6400 VI. Nejdležitjší z nich je horská observato

v Arequip ve výši asi 4000 )ii, kdež zaídil Piokering stálou

službu fotografickou, kteráž obstarává jakýsi astronomický denník.

Fotografuje se totiž systematicky celá obloha a fotografie ukládají

se v Cambridgi k pozdjšímu studiu a užití. Co je na nich foto-
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grafováno, namnoze teprve v budoucnosti se ukáže a pomže pi
ešení nejrozmanitjších probiému nynjší astronomie.

Dr. Kostersitz studuje již po nkolik let meteorologické a klima-

tické pomry na nkolika místech v okolí Semmerinku a odporu-
oval ku zízení horské observatoe nejprve horu S c h n e e-

berg ve spise ,,Eine Sternwarte auf dem Schneeberg" Wien 1898.

nyní spíše Sonnwendstein, kde pomry meteorologické zdají

se býti ješt píznivjší než na Schneeberku, a ovšem nepomrné
píznivjší než ve \'ídni. Xa p. v prosinci bvlo v okolí Sclmee-
benku a Semmerinku souasn jasno ve 147 pípadech, ale ve Vídni
jen v 56 z tchto pípad, v ostatních tém V., pípad bylo

v 9 pípadech ásten, ale ve 82 naprosto zamraeno. Všeobecn
možno íci, že prmrn v jednom roce pipadají na jeden msíc
4:5 dny jasné, kdežto na Sonnwendstein 8:4 dn. \' listopadu,

prosinci a v lednu dokonce na Víde jen 2 dnv jasné, kdežto na
Sonnwendstein tém 9 dní

!

Kostersitz pedložil svj projekt, opatený dvanácti nadšenými
projevy souhlasu nejznamenitjších astronom a vdeckých spole-
ností a odporuený zemským snmem dolnorakouským, rakous^ké

vlád ku schválení a obdržel v kvtnu 1901. vyízení, že s ohledem
na všeobecný stav státniil financí není možno, aby vláda sama pro-

vedení podniku pevzala, ale kdyby hvzdárna podporami zemskými
a privátními byla zízena, že by bvla vláda v principu ochotna pí-
spti mírným píspvkem na udržování ústavu, ale nikterak že nelze

pomýšleti na pevzetí podobného ústavu, teba již hotového, do
státní sprá\y.

Privátní jjrostedky jsou však u nás ku podobným úelm mén
oteveny než v Americe, kde v posledních dvaceti létech vnováno
bylo z privátních prostedki více než 20 milion korun k úelm
astronomickým — nepoítaje k tomu roní vydání na udržování

a opravu observatoí. Kostersitzv projekt vyžaduje sumy c.elkem

asi 3 milion korun. Vídeský velkoobchodník K. W i 1 1 g e n s t e i n

pislíbil již 40.000 korun — kdyby se ješt 70 podobných m,ecenáš
našlo, byl by krásný ideál uskutenn — ale u nás je ku podobným
snahám málo porozumní. \\šeobecné krejcarové sbírky by se také

na papíe snadno odporuovaly. ale ty pedpokládají nejen poroz-

umní, nýbrž nadšení — a to je dnes velice vzácné. N.

PEHLED LITERÁRNÍ.

ZE SLOVANSKÉHO SVTA.

Pehled srbsko - chorvatské literatury 1901. První svazek
Letopisu matice s r p s k e za tento rok pináší vedle po-

jednání Rlagoje Branie o Aiihálu Vorosmartym poátek dkladné
studie o iknzu Pavlu Radenoviovi od dra Jovana R a d o n i e,
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známého odborníka djin jihoslovaiiských v 15. stoleti, dále studii

o Uibermenschovi Bed. Nitsche a mimo nkoli<k obšírných kritik také

pehled s r b o-c h o r v a t s k é literatury za minulý rok od prof

.

O s t o j i e, professora srbského gymnasia Novosadského, kde kdysi

psobil náš Šafaík. Z informaního lánku jeho vyjímáme pouze
to, co sami známe a za interessantní pro eského tenáe pokládáme.

Rozdvojená literatura srbsko-chorvatská má 17 „asopis".
„asopis", jak Chorvaté podle nás íkají, ,,knjíževnoi-,belletristi-

ckých sborník", jak vynašel Ostoji, který se v budoucím roku

zajisté ivrátí zase k eskému výrazu ,.asopisu" ; jsem piesvéden,
že to prof. Ostoji, lovk velice píjemný, uiní již k vli mn.

Nejstarší srbský asopis je ctihodný Letopis, jenž vychází

již 'jy let; s poátku byl duší jeho Šafaík. Letopis bvl vzorem
pro eský Cas. . Musea a pro oznaení naší Matice. Nejstarší chor-

vatský hst jest ,,\'ienac". dovršivší již léta Kristova; o ,,Vienci"

jsem psal již nkoHlšráte s uznáním a nyní to ješt s nadšením
optuji. Za redakce Hranilovie a nvní prof. dra Gj. Arnolda
nelze o nm pronésti dosti pochvalných slov.

Ostatní asopisy jsou daleko mladší: Bosanska Vila (16 let),

Dom i sviet (14), Prosvjeta (9), Brankovo Kolo a N a d a

(velice vkusn vypravená) (7), Zora (6). Zvezda (5), nové jsou

Nova Iskra, B e h a r, Gradina. Život, Književni List, Kolo,

G 1 a s n i k Matice D a 1 m a t i n s k e a Srpski književni Glasnik,

poslední dva asopisy velice chválené. Šest proložené vytištných

patí Chorvatm — i s Nadou.

Jedna tato literatura je dvojhlavá jako namalovaný orel, dv
hlavy vycházejí z jednoho tla, hlavy se klovají, neznají se jako

toucí publikum a výsledek je. že celek-orel hvne, klesá a padá.

A se pánové na jihu zamyslí nad tímto pirovnáním; lichotím si,

že je dosti trefné. Pomrn nejrozumji si poíná Nadá, Vienac
a srbský Letopis.

„Vienac" jest organem starých, ale je velice obezetn redigo-

ván, „Život" organem mladých. ,,Dom i Sviet" a .,Prosvjet" jsou

asopisy pro rodinu ili ,,Familienblátter", aby se snáze poch3pilo.

,,Behar" jest organ mohamedanský, ,,Xada" vládní, chorvatsko-

srbský, ale velice rozumný, nyní pouze latinkou tištný. Vdu pstují

hlavn Letopis a Glasniky. M'ezi srbskými se zvlášt chválí knj.

Glasnik, o nmž jinde referujeme.

Loni se slavila památka M a r u 1 i o v a (400 let) , o emž jsem

v ,,C. r.'' obšírn, psal, sto let uplynulo od smrti Rajie a 50 od
smrti Nj egoše, což ovšem vzbudilo píležitostnou literaturu.

Nejstarší dcljy literární historie se týká svižný lánek dra St.

jevíce o knize Gavrilovie ,,Sv. Sáva", o nmž jsem také

obšírn psal.

O Marinu Držiovi psal Živaljevi, o iknize téhož spisovatele

(Cvijeta Zuzorieva i í>ominko Zlatari) referoval P. Popovi.
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O Gimduliovi psal velkolepou studii neobyejn hlubokou s roz-

hledem po všech evropských literaturách, Švéd Alfr. } e n s e n.

Knihy vytisknuto pouze sto exemplá a já Sje k ní ješt vrátím.

O „Gunduli und sein Osman" vvšlo nkolik kritik ; dr. Tomani,
jenž u Jensena dostal zasloužený výprasky vykládal v Br. Kolu o bu-

dínském v}'dání Gundulie. O D o s i t e j o v i psali Gavrilevi, ref.

Ostoji a já v ,,C. r.", o R a j i o v i Ljub. Jovanovi,(S. Kn. Glas)

,

Ruvarac a Zivanovi (Kolo), dr. Andi psal o Relkoviovi, pa':

o starých kajkavských dramatech podobn jako Gudel. z ehož
vznikla polemika. Deželi vypravoval o nmeckém Záhebu. \*rcliovac

referoval o Murkov lánku: Poetak Gajevih Xovin in Danice (viz

také mj referát), Aíažurani podal lánek o netištných dram. Dim.
Demetra, Sevi o Preradovioivi. Já u^<eejnil doj)is Šulkv obsahu-

jící charakteristiku Kollárovu ve ,A ienci" (995), O Ivieviovi
se více dovídámie od Jak. Cuká (Glas. Alat. Dalm.), Xjegošovo
jubileum nepineslo sice vydání všech spis Xjegoše, za to dalo

vznik m.nožství lánkm, jenom emá Hora zaspala 50. godišnici.

Nejvtší pojednání o Xj. napsal P. Popovi.

Kdo chce míti pehledy chorvatské (a srbské) literatury, nech
odebírá ,,Vienac*', ke Hranilovi a pátelé redaikní podávají zdailé

pehledy o jihoslovanské literatue. Dobrým kritikem je Matoš;

nkdy vzjMane na jihu ostrá kritika a pak nastane olmivé klání, ba

i porubání; na referáty dra Skerlie jsem již obrátil pozornost na-

šeho tenástva.

„Dramatsko pesništvo u nas slabo napreduje*' — tomu se roz-

umí i v originále.

Také o X e d i o v ý c h ,,X'o\'ých srbských spisovatelích''

vznikla ilá výmna mínní (Jovanovi, Car, \>cliovac, Matoš).

Do díla ,,Oest.-ung. AÍonarchie'*^ napsal lánek o chorv. lit.

Andri ; ref. o nm Surmin. C^ ,.Dubrovnické književnosti*" psali

Andri, Jovanovi a my v ,,. r.' Také o plagiátu mohli už psáti

na jihu ( Peíravi, Xada). O ^^íaretiov Stilistice psal delší roz-

pravu dr. Ant. adi. O srbské pekladatelské lit. psal v Zoe
dr. X'edi. o pekladu Brgerovy ,,Lenory" Zivanovi, o Jagiov
spisu ,,Puškin v južnoslov. liter." vyšla zpráva v Kolu. O ,,Ko-

sovské epopeji" psal Stajkovi. don \"eži o- m/istopisu v nár. písni,

o ital. pekladech srbských nár. písní psal v Bos. A'ile Zivaljevi.

\ kruzích slavistických vzbudil pozornost dr. Bli lánkem
„O srbském jazyku" : mimo to napsal recensi na \^ondrákovu

starosl. grammatiku. O Rešetarov rozprav ,,0 srp. chrv. pízvuku
v jihozáp. dial." psal Lj. Stojanovi (S. knj. Gl.), o Maretiov
Gramm. psal Zivanovi.

O ethnografii v Srbsku za oosledních deset let máme lánek
od dra. Smiljanovie; píspvky k starosrb. právu od Bjelokosie.

o Krku napsal geogr.-histor. rtu ^Klaj. Andri sbíral materiál

o srbských tiskárnách. Celou adu referát, jež jsou samostatnými
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lánky, naplsali dr. Radoni, knihovník Matice srbské a dr. Si. Stá-

nojevi.

Požareoký mír 1718 rozbírá dr. Pavlovic, Vilovski se obíral

1. 1789—91 z minulosti Blehradu, dr. AI. Gavrilovi událostmi

z 1. 1801—1807 (S. Knj. Gl,), dr. Vesnic rozebral idíei_ knížete

Michajla o balkánském spolku (Zvezda).

O bosenských djinách psal dr. St. Stanojevi (Bos. královna

Katei-ina), dr. Truhelka ,,Bosenská vlastelja srdenj. viieka" ; dji-

nami ernohorskými se obíral dr. Tomanovi, Dras^ovi, Sáva A u-

leti, iViatanovi, Kaludjerovi, o Skenderbeg^ovi-Kastriotiovi psal

dr. Šiši.^)

O Pímoí a Dalmácii psali : dr. I irubev o snnm Splitském za

Tomislava, Radoni refer. o Šišiov „Zadru a Benátkách od 1159
až 1247. Jeli psal o Vranjaninu Josufu M'arkoviovi za Kandijské

války Í645— 1671. Rešetar podal lánek o velikém zemtesení v Du-
brovníku 1667 podle zprávy hoJandskébo vyslance. Také ostatní Slo-

vany by zajímalo pojednání Šišie o tom, jak se car Justinian stal

Slovanem.

O chorvatsko-slavonské historii psali Buar (Život Jiího Zrin-

ského, syna junáka si,s^etského— viz také Majowy sen v polské li-

ter.), o Trenkovi a jeho pandurech byl lánek ve ,,Vienci", Šiši psal

o Josefu II. a pomru jeho k Chorvatsku, a cesta jeho 1768, Ku-
chav lánek o uherských Chorvatech. O chorv. oamátkách v Be-

nátkách psal Jeli, o bitv u Varny 1444 dr. Choršat, o Leopol-

dovi I. a Turcích 1658—64 dr. Gruber.

Tím by byl vyerpán ])ooet hlavních lánkv v srbsko-chor-

vatských asopisech. Pracovníci — živili

!

Srpski književni glasnik. S 1 o v e n s k i klub u B e o-

gradu.
V Blehrad se utvoil „Slovanský klub"; Dr. Ivan Šajko-

vi napsal pi této události láneek o slovanské vzájemnosti, což

mne pivedlo na divné myšlénky. Bvlo to na neštstí v den úmrtí

Ed. Jehnka, když jsem vzal do ruky poslední jeho ,,Slovanský

Sborník" a rozebíral jeho obsažný úvod. Bvla to šlechetná duše, pe-

vzácná povaha, náš Ed. Jelínek. A tak jsem se nad ním roz-

tesknil a rozbolestnil. když jsem si vzpomnl, kterak ped smrií

trávil delší dobu v Gorici. jaký to byl sychravý den jeho pohbu,

ja:k jsem o nm psal, a si toho nikdo nevšímal, a za nedlouho sám

se ubíral po stopách jeho. inulo se to z péra tak smutn, ale

bohužel zárove tak pichlav, že jsem uznal za dobré pvodní re-

feráty odložiti. Pidržuji sie tedy myšlének p. Šajkovie, jenž na

slovanské hnutí se dívá zcela eskýma oima; obzvlášt vv-

») A zrovna v došlém druhém Svazku Letopisu slovutný Ruvarac, který

popírá úast Skanderbega pi bitv u Varny 1444.



Pehled srbsko-chorvatské literatury r. 1901, 637

sokio stojí v oích jeho ,bezsmrtni Havhek" který pronesl naproti

Kollárovým mlhovinám ..Já jsem Cech".

V Praze existuje .jSlovansk}- Klub", o jehož innosti nemohu
podati bezpenjších zpráv. A' Krakov piisobí blahodárn podobný
spolek, jehož duší J€ prof. Zdziechowski. Zrovna na tomto klubu

je nejlépe vidti, že každou velikou idei representuje všude jenom
nkolik energ^ických. seriosních lidí.

V oné dob, kdy ve Francii zakládali kultus rozumu a pro-

hlašovali ..práva lovka", kdy v Ano-Hí vzdlávali ..pírodní huma-

nitní ethiku" a nmetí filosofové hlásali ..humanitní ideál", v dob,
kdy otázka národnostní se oz}Vala po Europ, poali i slovanští

národové obírati se svou minulostí a pomýšleti o budoucnosti. Pe-
hledný a velice pouný obrázek tchto snah podal zrovna nedávno

dr. J. Jakubec ve ..Filolog-. Listech"^. V lánku srbském schází a-
rovné slovo r o m a n t i s m u. který sbližoval jednotlivé národy slo-

vanské. Ale když se vzájemnost poala formulovati, vznikala rz-
nost.

V Cechách souvisí národní o 1) r o z e n í úzce se slovanskou mv-

šlénkou. Otec slavistiky Dobrovský prý vil v Slovanstvo a oe-
kával od nho spásy; pozdji vil v a u s t r o s 1 a v i s m u s. Ne-

budu zde proti tomuto pojmu polemisovati, ale pipomínám pece,

že se hodí pouze pro K o p i t a r a. Kollár. žák Dobrovského ( ?)

a Herdera hlásá literární vzájemnost slovanskou.
U Polák se jeví slovanská myšlenka v jiném zpsobu: je to

m e s s i a n i s m u s. kdežto u Rus vzniká slavjanofilství.
Hlavní rozdíl spoívá ve víe : zde orthodoxie. pvodem neruská, tam

katolicismus pvodem nepolský. Rus shledával spásu v pravoslav-

ném mužíkofvi. zmuený Polák se oddává fantasiím Towiaského a

Mickiewicze, ale Cech hledá v boji národnostním posily v myšlénde

slovanské, Icterou si také svým potebám pizpsobuje. S formulo-

váním slovanské vzájemnosti to vždy šlo tžko ; u nás dostávala

pomrn nejuritjší formy. Pichází Havlíek znající z vlastní

zkušenosti Rusko, není spokojen ani se vzájemností Kollárovou ani

s definicí slavjanofilv. On v ní vidí vzájemnou pomoc, jak

ji pomry pipouštjí.

, A praktický výsledek této vzájemnosti?

Na to není potebí odpovdi . . .

Není nevdnjší ..živnosti" nad ostování ideálního snažení

sbratovat národy. Na štstí se tomu oddávají lidé. jejichž ideály,

lásku a nadšení nedovedly pochopiti také hrdina ,.Rez doofmatu".^")

1) 2. ervna To jsou celé obzor}', pro mne nepístupné. Jakou spoustu

cit nosí ti lidé v sob Mže jim být pi tom špatn nebo dobe, ale to jsou

bohái v porovnání se mnou. Jim nehrozí ani prázdnota, ani pustota. Životní

síly má každý z nich za deset ... A pece, kdyby oni nemli tch základ,
zstalv by jim : jednomu sochaství, druhému literatura.

Pan Leon totiž filosofoval tam, kde jiní pouze milují. Pi vzájemnosti

nutno milovati a míti vdomosti. To je to.
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Nyní prý teba pracovati, opravdu pracovati... nejen jist

a pít a ei pronášeti na 1>ank(2tech, nýbrž p r a c ov a t a ne d e k 1 a-

m o v a t.

Peju mnoho štstí i Jen aby práce Slov. klubu mla také

opravdové výsledky. Nejvtším pokrokem by na jihu bvlo, kdvbv
se tam opovrhovalo velejn lidmi, kteí ostouzejí na-

vzájem Chorvaty, Srby a Bulharv. Každým zpsobem oekává SI.

klub v Blehrad nejtžší práce v nejbližším ieho okolí : k tomu
}\e zapotebí vru Herkulovy síly, aby zmohl jihoslovan<íkn'^ nevra-

živost. Já mil peji, aby neexistoval jenom ,,ad hoc" a aby pi
usilovné práci své neusnul.

Beznové íslo ,.Sr]>ského knjiž. Glasnilku", který rediguje

Bogdan Popovi a vydává Sv. S i m i , obsahu j'e mimo píspvkv
z krásné literaturv (drama, peklad Tartarina nad Alpami a básn)
ješt pojednání Pavla Popovie o srpském dramatu v 19. stol.,

referáty o ,,Tv. Turíjenvovi podle korrespondence s franc. pátelv

jeho", o bulhar aso])isu ,.Kaval", o dubrovnické ..Sre^ji", lánek
o svobodném tisku a hojné literární noticky.

Nyní ped reformou tisku by mohla vši^obecn zajímati kniha

Grgura Milovanovi e ,,( ) svobodném tisku víibec". Škoda, že

nemohu v této otázce svými zkušenostmi prospti . . .

Ve Vídni, i. iubna 1902. Dr. J. Karásek.

Natko Nodilo. Essay. Napisao Janko K o h a r i .

Je to drobouká brožurka, vnovaná Nodilovi, i:)rofessoru djin

na universit v Záhebe. Rozbor vdecké innosti tohoto muže, který

pjde na pensi a zamýšlí léta klidu ztráviti v staroslavném sídle

Dioldetianov. kde ped 40 lety psobil jako redaktor ,.Nazionala",

není bohužel obsažný. Bojoval zvlášt proti slavnému Šibenickému

rodáku, Tomaseo, jenž napsal chorvatsky ,,Iskrice" ; nedávno sla-

vili sté jeho narozeniny, o emž pinesl vhodný lánek .,Vienac".

Nodilo stál r. 1863 ped soudem pro pozdravní lánek, v nmž
vítali z devítimsíního vzení Julia Grégra. Natko Nodilo vystu-

doval universitv italské, skoro chorvatsky zapomnl, ale bojoval jmé-

nem 400.000 slovanského obyvatelstva dalmatského proti italskému

nátru této zem k vli 15.00O' Italm.

Raki poznal v mladém edaktorovi dkladnost a seriosnost

uence. Od stolku redakního je ke katede universitní podivný skok;

na svt nejsou dv vci, které by si byly tak da^eko, a pece tak

l)lízko „vzdáleny" jako zrovna tyto. Arciže neplatí to pro každého

redaktora; a pak rozhodují tu ješt ,
.okolnosti". Nyní vychoval N.

již skoro ti g^enerace chorvatských djiepiscv; žáci jeho mluví

o nm s nadšením. Zvláštností Xidola jest osobitý stil jeho, pipo-

mínající Tacita a Taina, a z nho i vliv národní písn prosvítá.
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Byli jsme jako ve vytržení a picházelo nám jako vidina, když
jsme tli tato opravdová slova: že se usadí mezi lidem s na-

djí na budoucnost onoho národa, jemuž posvtil své knihy a za

který bojoval v letech šedesátých, na budoucnost jednoho ná-
roda dvojího jména, h r v a t s k é h o a srbského.

To bylo v celé knížce nej rozumj ší slovo a proto se musí také

po ;e'sku zvniti. Potšilo nás to více, než pt tiskoWxh arch ne-

japných výklad konících refrainem : Pereant Srbi — Pereant Croati

!

—ará—

Z polské literatury. Dr. Josef Karásek.
Rádi otvíráme rubriku tuto referátem o ,,P o e z y í c h Ada ni a

M i c k i e w i c z e", jejichž nové vydání vychází u Gebethnera a

Wolffa ve Varšav. Sliná úprava a pak veltecenná pedmluva Petra

C h m i e 1 o w s k é h o iní vydání toto zvlášt milým. Úvod je

pouze otiskem monografie Chmielowského o ]\íickiewiczovi z r. 1888,

ale jb pece tak cenný, že bychom jej rádi vidli v eském pe-
kladu. Arciže onch 98 str. drobného tisku by se snáze peložilo,

nežli by se našel asopis nebo nakladatel, který by je esky vydal;

není nevdnjší práce nad studie a záliby z o1x)tu slovanské vdy.
Adam Mickiewicz se narodil 24. pros. 1798. Až do nedávná se

íkalo tradicioneln, že pocházel z Xowogródku, ale v dob poslední

vznikl spor o rodišt jeho. Je vidti, že i v této vci je Midkiev.icz

malým Homerem. Nkteí jsou pro Zaosie, šlechtickv dvorec nkolik
mil od Gródku vzdálený, a jiní opt chtí jistou krmu mezi Gródkem
a Zaosiem uiniti slavnou, že v ní stálo rodišt Adamovo.

By] nejvtším básníkem polským. Švéd Jen sen v obdivuhodné
knize — manuskriptu vnovaném Gunduliovu Osmanovi tvrdí

o nm, že napsal nejdokonalejší epos slovanský v 19. století, ba bez-

m.ála se kloní k mínní, že je to nejlepší evropský epos v{ib|ec.

^Mickiewicz byl chudák, který vypil kalich trpkosti a hokosti až do

dna. Poslední útuíek našel po krutých bojích ve Francii. Tak asi je

Polákovi, když te, že r. 1852 se stal M. bibliothekáem v arse-

nalu s mizernými osmi stovkami. A to se mu vedlo ješt dobe!
Po as jeho mesiánské propagandy si pr\- pivykl snášeti nejen ne-

dostatek, nýbrž i nouzi

!

Chudákovi scházleli už jen bacilly . . . aby se mu po smrti do-

stalo pocty královské.

A opravdu stalo se také tak.

Polský pítel mj ukazoval mi na Wawelu místo, kde odpoí-
vaje ostatky Alickiewiczovv a dodal tlumeným hlasem : Zde odpo-

ívají králové polští a — Mickiewicz.

Ani po smrti n'eml pokoje. Z Caihradu do Paíže na ]vIont-

morency, a pak teprve skoro po tyech desítiletích do zem otcov-

ské, kterou tak šílen miloval.
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Chmiblowski se také zmiuje, že z Drážan uinil M. výlet

do Prahy, kde se poznal s eským patriotou Hankou. O pobytu

M. v Cechách viz pknou studii Fr. Kvapila (pvodn v Osvt
1898), které nelze krajanm našim dosti odporuiti. Hanka psobil
na ^d., že chtl sepsati epos Zižka, tak se obyejn íká ; tradice tato

se udržela mezi Poláky, a také Rosciszewski se tázal v tomto smyslu

Plaky, zdali je báse tato již hotova. Ale podle zprávy syna M.
v Jelínkiv „SI. Sborn." uvei-ejnné, 1884, str. 451, mlo to býti

velké drama, k jehož sepsání bohužel nedošlo.

O M. existuje již celá literatura. On ji vlastn stvoil, on byl

Zeus na Olympu, vedle nhož a z nhož vznikli ostatní bohové. Mi-

loval a trpl za miliony a proto prv k nmu planou miliony srdcí

nejen velebením, nýbrž i nekonenou láskou.

Je to sice krásn napsáno, ale pro ubohého M. za živobytí to

bylo — málo. Za to se musí všichni ti, kterým se íká ,,národovci

a vlastenci" stvdti, a u Polák nebo jinde, nechávají-li spisovatele

své hlady a strádáním umírati.

Te arci nakladatelé M. hojn vydávají. Dlají dobrý obchod.

Nkteí se ídí anglickým heslem o láci. Tak ku p. Wydawnictwo
macierzy polskiej 40 vydalo ,,Pana Tadeusze" i s úvodem pouze

za — 10 kr. To je pece in opravdu záslužný.
,

Ctitele Sienkiewiczovy bude zajímati zpráva, že práv
vyšel francouzský peklad ..Pana Wolodyjowského" — ,,Messire
W o 1 o d o w s k i", román héroique, nákladem .,Revue blanche."

Výborný peklad obstarali hr. Wodziski a Kozakiewicz. ktíeí si již

získali veliké zásluhy o zdomácnní S. ve Francii. Román tento se

líbí více Francouzm než ,,Meem a ohnm" a ,,Potopa" ; ]\2 vkusu

jejich mnohem bližší. Nutno si uvésti na pam, že Francouzi mají

zvláštní svj vkus jako zrovna Rusové mají zvláštní svj ráz v ro-

mánech. Když ped nkolika msíci dávali v Paíži Sudermannv
kus, napsal o nm Catulle Mends: ,,Snad by to bylo hezké, kdyby
to bylo po nmeku". A podobný osud stihl také ,,Le Déluge" —
(Potopu). Polská jména na — ski. — owski, — yjski — ska etc,

pak geografie s Litvou, Podolím psobila na ubohé Francouze asi

tak, jako na naše tenáe Míchají Alexandrovi, Anna Jelisabetovna

a podobná ruská dvojata. Naši nejintelligentnjší lidé dovedou pe-
ísti ruské romány a neznají jmen rek. Piznávám se vipímn, že

mn samotnému inila obvyklá jména ruská pi pedstavování veliké

obtíže ; já si pamato^val pouze první jméno a podle našeho zvyku
urážel ruské ucho: gospodinom professorem. Za to býval „Ossip

Ossipovi" nkdy pichlav nazýván : ,.pan Karásek". A tak i fran-

couzský kritik jeden si vzdychal nad ,,Potopou". ,,Po polsku to bude
krásný román, ale to je nco jiného. Ale pro tam není také Gascogne
nebo Bretagne . .

." To bv ovšem bvlo Francouzm bližší.
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My nyní máme velice zdailou literární studii o Henryku S i e n-

k ie w i c z o v i od Fr. Sekaniny.
Prof. Sekanina si dobyl v krátké dob uritého a nyní již za-

bezpeeného místa mezi našemi kritiky. Má široký rozhled, ví, co

chce a dovede to po esku íci. Pipomínám to proto, že našinec

nkterj-m. kritikm ani nerozumí. Ale -sem iam mu proklouzlo nedo-<

patení. Ku p. tam, kde se dal unésti frází, že S. ,,dochází nezkale-

ného štstí, po boku milované ženy ..." I toto ! S. se ženou nežije,

žije s — matkou své první choti.

V ,,P>artkovi vítzovi" se mluví proto o ,,moravských sviních'",

že eský peklad pro Slezsko pvodn poízený, výraz : ,,polský" lo-

kalisoval a tedy pekládal slovem „marvský".^)

O posledních volbách pr. slezskVxh Polák — je jich tam na mi-

lion — píší jinde podle brožurky St. B e 1 z y. My czy oni na
Szlasku polskim?

S. je dnes v Polsku, Itálii, u nás také i jinde nejoblíbenjším

spisovatelem. Ku p. Packý fará má spisy jeho ve tyech exem-
pláích, ale pravideln všechny rozpjené. Literární studie píší

o nm hlavn Ita.lové a Poláci, kteí S. svého zbožují, tedy více

nežli milují. Nkdy píší o nm s nadšením a v tón, který Nmec
oznauje slovem ,,úberschwánglich". Mám po ruce knihu Józefa

Nowiského ^Sienkiewicz'', která z obdivu ani nevychází.

Mimo to vnovali S. vtší studii hr. T a r n o vv s k i, Z d z i e c h o w-
s k i a C h m i e 1 o v.- 5 k i a také prof. AI. E riickner dovedl nej-

novjší nmecky psané djiny polské literatury až po Quo vadis

Sienkiewicze.

V literatue polské vyšlo teprve nedávno dílo, které se ob-

zvlášt zajímá zprávami Polák, kteí psali o nešastných dobách

Lžidimitrije a !Maryny Mniszchówny. Míním jednak Wierzbow-
sk ého ,,Materiály k istorii Moskevskago giosudarstva v i6. i 17. stol.

jednak historickou skici AI. Brcknera, ,,Tragedya moskewska"
III. Smutnoe vremja v sovremennojemu polsko j literatue 1605

—

f\
prof. slavistiky v Berlín, muže nade vše pomyšlení pilného, plodného

a vý^bomého znatele také eského píseminictví. Spis jeho (1900) ná-

kladem ,,Przeg-ladu Polského" ^yšlý, jest jednak referátem o dosa-

vadních pracích o Pseudodimitriovi, jednak samostatnou kulturn

historickou studií o pomrech pi cárském dvoru na základ polskýxh

zpráv. Pi tom zmiuje se Brckner také o Herbersteinovi, Fletsche-

rovi, Margeretovi. Obraz, který se tu vyvinuje, je velice chmurný.

V letech posledních vznikla takka celá literatura o L ž i d i m i-

t r i o v i a pomru pravoslavného Ruska k ímu. Tiž ped
ticeti lety psali o Dimitriovi specielní studie Rus Kostomarov a

Polák Szujski o Samozvanci, kde je zvlášt mnoho nových podrob-
^ I I UM II

») Ale i na Tšínsku íkají staí Poláci o sob: Ja jestem zepsuty Morawec.

41
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ností o Maryn, ale spletitá otázka o pvodu Dimitrie stala se

zrovna nedávno akutní a aktuelní po spisech Poláka Dra Hirscli-

berga (Dymitr Samozvaniec, 1898), Baudouina de Couittnaye,

Ptašického o listu Dimitrie papeži Klementovi VIII. (psali se sta-

noviska filologického), historická petrohradského Platonova ,,Oerki

po istorii smuty", zvlášt pak po studiích Šepkina, jež byly uveej-
nny v Jagiov Archivu fúr slavische Philologie (XX—XXII).
Hlavn tato práce odského historika „^Ver war Pseudodemetrius I."

dala podnt k obsažnému referátu Briicknerovu.

Osobnost Lžidimitrije tvoila by také vdnou látku k studiu

o Samozvancoivi v svtle poesie a hudby, ponvadž se jím obírali

nejpednjší duchové, poínaje Sumarokoveni, Schillerem, Puškinem,

Szujslk<'m až po našeho mistra Dvoáka. Brúckner v studii-referatu

,,Tragedya Moskiewska" pipomíná, že skutený Samozvanec byl da-

leko zajímavjší nežli Samozvanjec zbásnný.

Novým závažným zjevem v této temné a spletité otázce je

tetí díl dležitéhio spisu jesuity Pierlinga ,,La Russie et le St.

Sige" r. 1901. První díl vyšel r. i8q6, druhý 1897. O tetím na-

psal Šepkin ihned referát do Archivu. Pierling prohlašuje na zá-

klad nových archivních studií, zvlášt v ím konaných, že Di-

mitrij I. byl vlastn G r i š k a-O t r e p e v.

Daly se sice již díve pokusy o unii Ruska s ímiem, ale vždy
byly marné ; nepomohl snm Florentský, k vli nmuž v ruské li-

teraltue vznikl cestopis, nepomohla Zofie Palaeologovna, ani snahy

Bátora. Ale na Dimitrije, odchovance Polskv, kladli v ím velkou

váhu.

Znajíce dležitost a velikou sílu podobných zjev v historii,

zdržíme se u ní nkolika ádky a zmíníme se o Pierlingovi, který

je vlastn vzdlán na rakouských univiersitách.

Pavel Osipovi Pierling narodil se v Petrohrad r. 1840.

Pochází z katolické rodiny, která se pesthovala do Ruska v polo-

vici XVIII. století z Bavorska. Okolnost tuto je teba vytknouti

proto, ponvadž še. v Rusku obyejn myslí, že Pierling pestoupil

teprve pozdji ke katolické víe jako vtšina ruských jezuitv, e-
muž není tak, ponvadž pochází z katolické rodiny. Rodina Pierling

byla známa svou nábožností, a osudy její asto se dotýkaly nábo-

ženských vcí. Tak ku p. pradd Pavla Osipovípe ml veliké úa-
stenství pi stavb kostela sv. Kateiny na Nvském prospektu a byl

jeho syndikem ; o pomru otce Pierlingova k Spolenosti Ježíšov
možno se doísti v ruském spise Moroškina.

Pierling se cítí úpln Rusem ; v Petrohrad navštvoval druhé

gymnasium, a spolužáky jeho byli nebožtík Zamyslovskij, L. K.

MajkC)V, o nmž jsem obšírn psal v ,,eské revui^', a Bibasov, jenž

psal o Janu Husovi. Z professor P'erlingových vynikal zvlášt pro-

fessor djepisu Ewald, který ml veliký vliv, na vnímavého mladíka

;

nkolik generací ruských student petrohradských vzpomíná vdn
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na tohoto grofessora. Když Pierling ukonil gymnaisijná stvidie, ode-

bral se do íma, kde vstoupil do ádu jesuitv. Nyní mu bylo

nemožno, aby se mohl vrátiti do rodné vlasti. V studiích pokraoval

Pierling v Rakousku.
Ve Vídni studoval v 1. 1863—64 zvlášt u prof. Ficka, od

r. 1865—188 poslouchal bohosloví v Innsbruku (Innomostí). Odtud
se odebral do íma do Collegio romano, kde poslouchal nejped-

njší církevní odborníky jako 'kardinála Francelliniho, Armelliniho.

R. 1869 se stal doktorem bohosloví, a od r. 1871—1876 byl tajem-

níkem generála ádu jesuitského, Beckxa. Od tohoto roku sídlí

hlavn v Paíži a zabývá se vdou. Zde vstoupil v pátelství s ostat-

ními ruskými jesuity Gagarinem (vydavatelem spis Caadajeva)_, —

•

vlastn diplomatem, dále s Martynovem, u nás také dobe známým,
a konen s hudebn vzdlaným Balabíníem.

Již z názv dl Pierlingových inožno poznati smr jeho studií.

Uvádím hlavní spisy jeho: Róme et Démetrius 1878, La Sorbonn
et la Russie 1882, Róme et Moscou 1883, Un nonce du Pape en

Moscovie 1884, l^e Saint-Sige, la Pologne et Moscou 1885, Rusko

a východ (po ruaku 1892), Saxe et ]\íoscou 1893. Papes et Tsars

1890. O tísvazkové: La Russie et le St. -Sige jsme se již zmínili.

Mimo to jsou od nho roztroušeny mnohé lánlcy ve francouzských

revuích, v posledním desítiletí píše také rusky v ,,Ruské Starin"

a ve ,,Vstníku Jevropy".

Piierling je tedy vdecký propae'ator katolicismu na Rusi,

osobnost velice vážená, a když v posledních letech po tyicetileté

nepítomnosti se vrátil za píinou studií na dva msíce do Rus-ka,

byl všude vítán s velikou ctí, což ho neobyejn dojalo.

Pierling píše svžím, elegantním slohem a studie jeho pinášejí

vždy mnoho nového, ježto jsou pímo erpánv z neznámých pra-

men, vtším dílem z A^atikánského archivu.

Pi poslední studii jeho nemohla rus'ká kritika smleti, že také

na dvoe Zikmunda polského, který se dostal na trn ja'ko chránnec

hr. Zamoyskélio proti arciknížeti Maximilianovi, nebylo vš«e v po-

ádku. Tak na p. politika pikantních Polek zavinila, že se nun-

tiovi Rangonimu nedostalo ani kardinalského klobouku. Tento

Alessandro Rangoni blahopál jménem paneže Pavla V. Demetriovi

r. 1605O
K odboce této ,,jím-'Moskva'' svedla nás kniha AI. Brck-

nera, obírající se hlavn polskými cestopisy, diarii a rýmova-

nými zprávami ze smutných dob posledních Rurikovc, a poátkem
17. století. Název k spisu s-vému pijal Brckner patrn ze spisu

Gerharda Grevenbrucha ,,Tragoedia ]\Ioscovitica, sivé de vita

et mote Demetrii . .
," V Kolín nad Rýnem r. 1609.

(Dokonení.)

«) Adelung: Ubersicht der Reisenden in Russland II, 180—183. Nkteré
ruské kritiky píší »Rancioni*.
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Painientnik literacki. Czasopismo kvartáln pošwiencone

hiíitor3á i krytyce literatury polskiej wydawaiie przez Towar-

zystwo Literackie Imienia Mickiewicza . . . pod redakcya W.
Bruchnalskiego, B. Gubrynowicza i E. Porenbovvicza. We
Lwowie 1902, Rocznik I. Zeszyt i. — Nový, tvrtletní asopis

literární leží pí^ed námi. Je to radostná událost, z níž vele se

tšíme, teba že práv nám takový list specieln literární posud

schází. Objemný svazek skoro o 200 stránkách tvoí první sešit.

prvou a eknme hned velice zdailou ukázku. Nový list mající

v ele haliské zástupce slavistiky má po ruce celou legii zná-

mých jmen v oboru slovanských djin literárních: Briicknera.

Chmielowského, Krka, Potockého, Chrzanowského, Kalenbacha,

a m. j. S takovými spolupracovníky možno ovšem spoléhati na

to, že Pamientnik literacki stane se opravdovým stediskem

studií o literatue polské. Obsah prvého sešitu dlí se V\e tyi
hlavní oddlení : Rozpravy. Poznámky. Materiály. Recense a

zprávy.

,,Rozpravy" obsahují šest cenných studií: Stanislaw
W i n d a k i e w i c z studuje erotica Kochanowského.
Je to práce záslužná sebrati a oceniti erotické básn Kochanow-
ského, když básník sám rozptýlil je mezi ,.Piešni" „Fraszky"

ba i mezi ,,Yagmenty."^

Ignacy Chrzanowski píše „O s a t y r a c h N a r u-

s z ew i c z a". Sta ta má i velkou kulturn historickou dležitost.

Poznáváme z politických satir Naruszewiczowých, jaké byly

spoleenské pomry v Polsce 18. století. Byly to smutné asy,
máme-li souditi dle satiry Naruszewiczovy. Šlechta byla ne-

vzdlaná, nebylo tedy chuti ísti knihy. ,,V naší zemi nenastal

ješt as, aby kdo v domu svém knihy užitené ítal". „Soudce

nezná práva doista, jakkoliv na soud bývá nadutým" a m. j.

K. ]\r. G ó r s k i podává ukázku ze své chystané mono-
grafie o Karpisikém p. n. „Karpiski w Vv^iedniu". Je to dle-
žitá studie nejen literárnhistorická, le i ist historická.

,,N i e z n a n e u t w o r )• f r a n c o u z k i e Z }' g m u n t a

K r a s i s k i e g o" pekládá nám Józef Kallenbach. V Ženev
za pobytu svého r. 1830 psal Krasiski francouzské verše, no-

velk}^ — obsahu hlavn autobiografického ;
— t3^to francouzské

plod}-- polského básníka vzal si na památku Henr}^ Reeve a po
60 létech odevzdal je vnukovi básníkovu. Podrobný seznam —
s obsahem a bibliografickými poznámkami — francouzských
plod podává Kallenbach ku konci své studie.

Stžejní studií Pamientniku zdá se mi býti lánek Petra
Chmielowského „Znaczniejsze teorye dramatu
w literaturze polskie j". Autor sleduje krok za krokem
prameny, z nichž erpali polští spisovatelé své názory o dra-

mat. • Jedním z prvních byl Horácv List k Pisonm.
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Z toho erpal už na poátku XIII. století mistr Wincenty
(Kadhibek), list ten už r. 1505 v Krakov byl tištn. „Poetika'*

Aristotelova stala se druhým zídlem, došla však teprve pozdji
(v XIV. stol.) povšimnutí a to v latinském pekladu, jenž opt
vzdlán byl na základ arabského pekladu Aristotela!

Bezprostedn z Aristotela nebylo erpáno. Prvním do-

mácím theoretikem dramatu byl Václav Rzewuski, jenž r. 1762
vydal spisek ,,0 nauce wierszopiskiej". V spis»e tom obsažena
jsou i pravidla o dramat.

S „Poesií polskou nového století" seznamuje nás

E. Porenbovvicz, vyliuje vliv Maeterlinka a francouzské deka-

dence na polskou Alodernu. Neoromantismem neb nfeoidealismem

nazývá autor nové proudy v literatue polské.

Druhý oddíl „Poznámky" obsahuje cenné píspvky k bio-

grafiím polských spisovatel a k biografii polské.

Tetí oddíl „Materiály" je dležit tím, že v nm budou vy-

dáván}^ nevydané dosud literární dokumenty, korespondence a j.

Tak stane se rubrika tato dležitým repositoriem materialií k pol-

ské literární historii.

Konen bohatý oddíl „Recensí a poznámek" je veden vážn
a pispje dojista k udání smru v literárních bádáních. Recen-
senti jako jsou Brúckner, Chmielowski a Krek budí úplnou d-
vru v budoucnost.

Peji jen jediné dležité této slovanské revui — finanní

úspch a s tím spojené d 1 o u h é t r v á n í.

Dr. Boivoj Prusík.

Bohdan Zaleski. V Polsku letos mají také svj literární

svátek : Stoleté narozeniny básníka Bohdana Zaleského.

,,Zaleski beze vší pochyby je nejvtším z básník slovan-

ských. Vyerpal už všechny rytmy, vše, co je nejkrásnjšího

v koloritu nejdelikatnjšího v odstínech."

Vzácná slova ta pronesl roku 1842 o Zaleském mistr polského

verše Mickiewicz. A v dobách onch slova ta byla pravdivými.

Dnes už slova ta mají jen historický význam. Ze však Zaleski

b y 1 nejvtším z tehdejších básník, to potrvá na vždy ...

Zaleski zaujímal v kruhu polsk3^ch básník místo výluné.
Tato výlunost hlavn týkala se vztah Zaleského ke kozáctvu.

Jako ^Michal Czajkowski, potomní Sadík pasa vychován byv mezi
kozáky zamiloval si je z celé duše, tak dlo se i se Zaleským.
Jakkoliv Polák ne vždy ml píinu milovati Záporožce, pece
zamiloval si je a nehledl na n okem historika. U Zaleského
zpiisobila to událost' z mládí. Jsa hochem hrál si s psíkem a na-

kaziv se od nho dostal lišej. Na Ukrajin tehdy bylo zle o lékae,
za to hojn ])yl zaíkáva. I odevzdali malého Bohdana statnému
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kozákovi Zujovi, jenž nejen dít vyléil, než je i vychoval, kd}ž
po smrti Bohdanovy matky otec píliš jsa zamstnán, nemohl
o hocha starati se jinak než penzi. A tu v kozácké chat, kde

o nho peovali jak o vlastního, zamiloval si útlý hoch vše, co

s Kozáctvem souviselo. Tu s utajeným dechem naslouchával
každodennímu V3"právní Zujovu o sláv kozácké, tu zpívával

dumky kozácké a s dcerami kozákovými tanil kozaka. Byl to

pro dít život pímo kouzelný, žil jako v pohádce, celá ves cho-

vala se k nmu jako k princi z pohádky. A step, jež ho uzdravila.

Zuj, jenž ho vychoval i Zujówny, které ho okouzlily, to vše vrylo

se do poetické duše hochovy a stalo se rozhodujícím pro básnický
jeho smr: „Pieš polknalem a z nia cala Ukraine i špiewalem
zawsze w glos matki Ukrainy."

A když Ukrajina a kozáctvo stalo se v Polsce nenávidným,
tu stál zde Zaleskl sám. zrovna jako v prose Czajkowski, špatn
pochopen a zneuznáván.

Dues jinak, stízlivji soudí o nm potomstvo. Dnes zápal

jeho jeví se tak istým, jak toho zasluhoval a dnes bez vášn a

strannictví v celé Polsce osla\njí památku velkého svého poety!

Dr. Bo. Prusík.
*

Zapomenuté jubileum. \* ruchu jejž vyvolala na Rusi 5oletá

])amátka sn:rti Gogolovy a Žukovského, pozapomnlo se vše-

obecn na to, že téhož roku pipadá padesátileté výroí smrti spi-

sovatelky Alexandry P e t r o v n y Chvostové, rozené
Cheraskové.

Jméno této žen}- kdysi znamenité, bylo dobe známo starší

generaci, b^do ctno, ba zbožováno ve vyšších kruzích petro-

hradských, dnes však propadá skoro zapomenuti.

Niarodivši se r. 1767 v Petrohrad z rodi, náležejících vyšší

spolenosti, vychována byla co nejpeilivji, tak že v 19 létech

byla už povstná svým širokým vzdláním.

Až do ticátého jejího vku nevíme o život jejím nieho
tém, než to, že už v 19 létech poala psáti. V ticeti létech

byla provdána za D. S. Cheraskova, hýila, jenž o ženu pranic se

nestaral a jen den ode dne tenil její vno. Ubohé žen hrozila

bída, od které zachránila ji jen zvláštní píhoda. Tchán její totiž

za njaké provinní byl odsouzen k vzení. Nebylo to dlouhé v-
zení, a pece bohá cítil se tím strašn ponížen a byl blízek zou-

falství. Tu odhodlala se snacha jeho k rozhodnému kroku. Vyhle-

dala cara, když dle zvyku svého po ulicích se procházel, padla

ped ním na kolena ^i vyprosila tchánu milost'. Za to z vdnosti
vymil jí tchán doživotní píjem, na který jí muž nesml sá-

hnouti.

Avšak nehled 1< rodinnému neblahému pomru i k jisté pe-

nžní stísnnosti, možno pece íci. že dm její byl považován
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za aristokratický a že u Chvostové denn scházívala se spolenost'

vybraná. Byli to po vtšin spisovatelé, diplomati, umlci i šlech-

tici bez zamstnání.
Tehdy spolenost' zachvátil proud mysticismu a dala se jím

i Chvostová unésti, když pak za cara Alexandra I. zaalo pro-

následování mystik, i ona byla potrestána tím, že byla

z Petrohradu vypovzena. To stalo se r. 1823. A zase po 7 let

není o život Chvostové zpráv žádných, až na poátku let ti-

cátých potkáváme se s ní v Kijev, kde oddává se zcela filanthro-

pické innosti. Byla to duše citlivá, soucitná, jež na sta plaících

jjotšila a hladových nasytila. Její innost' zachvacovala i jiné a

tak mla po ruce celý pluk dobroinných muž i žen.

Zajímavý zápis jiejí do alba prof. Maxim.ovie:

,.Je mi dnes 80 let. as zdeptal ve mn rzné mé vlastnosti,

a život jako dohoívající uhlí doutná ve mn, a zvolna po-

hasíná. Cítím však po dnes, že ješt žiju, protože dovedu milovat

a vzpomínat.''

Její životopis do té míry je zapomenut, že dnes po padesáti létech

nevíme zas nieho o posledních její dnech. Jediné co víme je, že

zemela v Kijev 20. dubna 1852.

Chvostová nastoupila asn literární dráhu : v 19 létech vy-

stoupila už co obratná pekladatelka. Na to horliv pispívala do

asopisu ,,Prijatnoje i poleznoje preprovoždnije vremeni". Hlav-

nám plodem jejím, jenž zjednal jí slávu u vrstevník, byla senti-

mentální fantasie ,,Kamin", jež v brzku bvla rozprodána (2400

exempláii tvoilo první v\'dání) a nyní náleží ku knižním vzác-

nostem. ^'ýsledkem nadšení pro mysticismus byly ,, Listy ke-
sanky'" a j.P.ady mé duši", jež rovnž na Rusi v brzku byly ro-

zebrány a zjednaly autorce*), dnes skoro docela zapomenuté,
slavné jméno. Jak rychle míjí sláva . . .

I podobizny spisovatelky ruské dochovaly se jen dv ; na

každé z nich je zajímavý podpis. Prvý napsaný knížetem Alex.

Bloselským zní

:

EUe a par ses talents et ses moyeiis de plaire

rectifié, chez nous, les deux nombres Homre

:

j*en prendrais á témoin le 1:eaux berg^er Paris:

Graces ! Vous n' tes plus t r o i s á Cithre,

Et Vous Muses, vous \oilá d i x

!

Druhý dopis je anonymní a nemén lichotivý pro autorku:

A me voir j' ai les traits une beauté divine,

les yeux noirs et brillants, im teint vif et charmant,

mais j' ai 1' esprit formé une étoffe si fine,

€{ue jen donnie á garder au plus subtil amant.

Dr. Boivoj Prusík.

*) Úplný bio- a bibliografický materiál je v Istor. Vstníku, 1902. pag.
1028 a násl.



648 eská Revue.

Ruské hroby. Poslední dobou zkosila smrt ruské literatue

a ruskému svtu vbec tak mnohého znamenitého initele. Pede-
vším tžkou ztrátu utrpla literární historie smrtí jprofessora

Petr 'a Nikolajevie Polevého. Zvnlý byl synem
známého publicisty z let tyicátých Nikolaje Alexej evie Po-
levého, a narodil se 25. února 1839 v Petrohrad. Vystudovav
filosofickou fakultu petrohradskou stal se uitelem ruské slo-

vesnosti a v brzku docentem na universit petrohradské. Po
delší skvlé kariée stal se ádným professorem varšavské uni-

versity, sloužil do r. 1871, naež vstoupiv do výslužby vnoval
se zcela literární historii. Vydal '„Ruskou chrestomathii", jež do-

kala se 40. vydání (po 1000 ex.)
;
„Djiny ruské literatury",

„Populární ruská grammatika", Lidové ruské skazky", „Um-
lecká Rus", všecky ty spisy šly pímo na draku a zjednaly
autorovi zvuné jméno. Jeho cílem bylo vydávati populární

illustrovaný list, jenž by pijímal jen opravdu cenné a lidu

užitek pinášející píspvky. Proto zaal vydávati asopis „Ži-

vopisnoje Obozrnije", ale zklamal se. Nebyl pocliopen a tak

ztratil nejen své úspory, ale i dluh 50.000 rubl na sebe uvalil.

Od té dob}- vedlo se mu velice zle. Byl nucen pracovati bez od-

dychu, bráti na sebe práce i nesympatické a peklady nejen

nuzn se živiti, než i dle možnosti dluh spláceti.

Konen podailo se mu koupiti na dluh malou usedlost v nov-
gorodské gubernii a tam doufal, že nalezne klid k volnjší práci.

Než smrt s\'na, dcery, sestry a pítele v jednom tém ase p-
sobila drtiv na jeho ducha.

Aby ponkud vybedl z bídy, uvázal se ve veliké dílo „Hi-

storií ruské slovesnosti" ve 3 dílech, již zavázal se dokoniti ve

3 létech. Psáti djiny ruské literatury na vsi, kde skoro nic po
rukou nebylo, jaká to obtížná úloha. A pece dílo ukonil — ale

zniil své síly. Podlomiv si zdraví, chadl tlesn i duševn, až

akutní zánt plic uinil konec jeho utrpení. Smrti jeho nepovšiml

si tisk ruský. Jediný denník strunou noticku otiskl a jediný

,,Istorieskij Vstník" vnoval mu zasloužený nekrolog. Zstavil

po sob znamenitý pomník, velkou illustrovanou historii sloves-

nosti ruské, nejlepší to djiny pro širší kruhy tenástva.*)

Škoda, že pomník ten vybudován byl za cenu života

V Carském Selu zemel Th. P. J e 1 e n v, len tisácové

kanceláe ministerstva vnitra, autor mnoha cenných dl : ,,První

kroky k osvobození sedlák na Rusi", ,,Polská civilisace a její

vliv za Západní Rus", ,,Fins(ká otázka", etné mathematiciké

uebnice a belletristickou knihu. ,,V zákoutí i ve mst". Po
celý, inný svj život úastnil se horliv všech asových otázek,

vystupuje vždy a všude co obránce Ruska.

*) P. N. Polevoj, Istorija russkoj slovesnosti, S. Peterburg, A. T. Markš.

3 díly (hojn illustrováno) Cena asi 55 korun našich penz. B. P.
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Na Rnsi dobe známý — a u nás tém snad neznám —
spisovatel a advokát Petr Ivanovic K i e j e v zemel v Pe-
trohrad. Zesnulý rozptýlil innost svou hlavn po asopisech,
kam psával básn, novely, dramata i etné své peklady ze zá-

padoevropských jazyk. V 80. letech bojoval co dobrovolník
pod Cerajevem, po válce pak zas vrhl se na advokaturu a žur-

nalistickou innost. Nedovedl vykoistiti svj talent k vvtlou-

kání penz a proto zemel tém v bid.
Alimo to zemel na Rusi slavný finanník E u g e n Iva-

novic Lamanskij (bratr známého i u nás profesora La-
manského), mlaxlý uenec archaeolog V. I. S achá rov, orien-

talista baron V. G, T y z e n g a u z e n. léka M. O. Fila to v,

paedagog D. O. Seglov a j. o Rusko opravdu velice zaslou-

žilí lidé. Dr. Bo. Prusík.

*

V. V e r e s a
i
e v : Zápisky lékae. Kniha, o níž teba i u nás

síe se zmíniti. \>šla v revui ,,^Iir Božij" a hned na to v trojím

knižním vydání. Vzbudila hotovou boui v kruzích léka, ale

ipestála prudké útoky a v_yšla vítzem, ponvadž mla na ele
napsáno heslo pravd}-.

A j(í to práv ta istá pravdivost, ta vskutku ohromující

upímnost, jež knihu tu iní tak milou. Autor nehled ani v právo

ani v levo, jde smle za svým cílem. Zpovdí svou, prostou nad-

sázek a prostou zakrývání, zpsobil zdravou vý''mnu názor
a mže smle íci, zpsobil i jisté oištní.

Sám piznává, že má za sebou teprve nkolikaletou praxi

lékaskou. Ale co vytrpl jeho duch za tch nkolik let! Již za

studií prodlal boj. Poznával, že kliniky otupují cit i stud pa-

cient. Poznával, že medikové pozorují parádní kousky léebné
neb chirurgické a ped prostinkou nemocí leckdy stojí bezmocní.

Autor vyšel z fakulty a jsa chd, byl nucen na vsi zahájiti praxi.

Tu teprve cítil na sob hroznou tíhu své zodpovdnosti. Theorie

pranic mu nepomohla pi praxi. Devtadevadesát pípad cho-

roby léil v nemocnicích a stý pípad naskytl se mu v jeho sa-

mostatné praxi a on stál tu, nevda si rady. Vzchopil se k opravdu

hrdinskému kroku : opustil praxi a vrátil se na kliniky. Opisoval

rukopisy za prabídný plat, nuzoval se, ale bál se vrátiti k samo-
statnosti, kde život lidský každou chvíli hrozil obtížiti mu sv-
domí. A tu na klinikách opt poznal strašné vci jeho duši.

Ped problémem, co init s nemocným, zda dáti pednost zá-

chran jeho života, i sledovati vyšší zájmy, zájmy vdy, stával

ochromen. Ne vždy obojí zájem dal se spojiti. Staival zdánlivé

nepatrný ez, nebo pokus zkusiti novou njakou lébu a živý

lovk umíral mu pod rukama. Jakých strastí duševních vytrpl
citlivý léka, vida se bezmocným vi vrtošivé a záhadné ne-

moci ...
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Ujišuji vás, že znamenitou knihu Veresajevovu. proplete-

nou zajímavými pípady z léka, praxe, neodložíte, pokud nepe-

tete ji až do konce.*) Pomry, jež líí Veresajev, jsou i u nás

i všude jinde v celku tytéž. I obecenstvo dostává svj, zaslou-

žený, díl — pravda autorova je ale tak mocnou, že iní veškeren

hnv bezmocnjnn. Je to mužné, hluboce upí-ímné slovo, jež pro-

nesl Veresajev, a za to zaslouží plný obdiv.

Dr. B. Prusík.

Glb Ivanovic Uspenskij.*''^) Smrt dokonila to, co už dávno

b}lo dokoneno životem : ubohý stín znamenitého spisovatele rus-

kého, po více než deset let živoící v ústav choromyslných, dotrpl.

Dne 24. bezna rus. kalend, o tech tvrtích na deset hodin veer
v Novoznamenské nemocnici zemel a v Petrohrad dn,e 27. bezna
pochován Glb Ivanovic Uspenskij.***)

Tragický konec života spisovatelova ukonila smrt, v tomto pí-

padu pravá vykupitelka. Jemná, citlivá duše, nadšená pro vše krásné

a hluboce se rozhoující nad špatnostmi svta tohotO', to byl

Us]>enskij. Jeho duch horen pracoval, klidu si neix)pával a tím

se zahubil. Ne o seije a svj prospch, nýbrž o prospch širokých

vrstev starával se Uspenskij. Za jeho dob}- padlo ,,krpostnoje

právo", jho nevolnické, svoboda jako jarní svží vánek letla širou

Rusí. Jistý pocit opojení zachvátil ruskou spolenost; myslitelé za-

ali se starati o to. jak by zlepšili stav nižších vrsitev jak mstských
tak i venkovských. Nové cesty k lepšímu, svžejšímu životu najíti

bylo cílem nkolika nadšených hlav. A mezi nimi byl v pední ad
Uspenskij. Spisovately-lidovci byli nazváni. Na Uspenského hodí se

název t,en jen z ásti, nebo mnoho jeho innosti obííralo se tídami

mstskými. \''}-hledav si úziký styk s ruským mužíkem, poznal ho

dokonale. A ycítil jeho dobré i špatné vlastnosti a nebyl slepým ani

k tm, ani k onm. A vše, co prožil, dychtiv sdloval se tenáem,
nedbaje toho, že takováto chvatná práce utrpí dojista na své form.
Slot mu vždy o vc, nikoliv o formu. Chtl, aby tená poznal to.

Cíl on poznal, aby myslil o tom, debatoval neb pidával s,e k jeho

mínní. Proto právem tvrdí se o Us])enském, že v nm sluuje se

*) Vyjde brzo v eském pekladu.
**) Sverov, Nov. 1902, . 86.; Stín, Dj. rus lit.; Polevoj, Tstorija rus. sloves.

***) Život Uspenského byl prostý. Narodil se r. 1840 v Tule co syn nižšího

•úedníka. Mládí prožil trudné, v materielním strádání, tak neutšené, že jak
sám praví, zaal žíti teprve až když zapomnl docela na své mládí. Nedostudovav
právnickou fakultu, vnoval se zcela literatue, jež byla by ho mohla uživiti

kdyby jen trochu byl býval praktickým. Neznaje smlouvání s nakladateli, dal

se jimi odírati a trpl i s rodinou po celý život nedostatek. Následek toho
byl, že byl nucen dvojnásob úsiln pracovati. Ochuravv, byl léen v ústava
Novgorodském a když tam Uspenského ukazovali zvdavým jako podívanou,
pevezla ho rodina do ústavu Novoznamenskcho u Petrohradu, kde jednáno
s ním co nejšetrnji. Tam zastihla ho i smrt.
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belletrista s publicistou. Uryvkovitost, trhanost a zí-ejmá horenatost

jso:i dkazem jeho charakteristiaké vlastnosti.

V Uspenském zemel lovk opravdu zlatého srdce. Kde komu
mohl, pomáhal, osobní i ob.ecné stesky hluboce se ho dotj-kaly.

A tato citlivost duševní, mnoholetá vysilující práce literární a mate-

rielni nedostatek spojily se k vražednému útoku na ducha 'taik vyni-

kajícího. Dvée ústavu choromyslných zavely se za ním na po-

átku Itt devadesátých a otevely se zase teprve až ped chladnou

mrtvolou . . . Dr. Boivoj Pnisík.

*

Dmitrij Vasiljevi Grigorovi. Studie k jeho 80. naroze-

ninám.

Co na Gri^G^oroviových prosách jest nejmarkatnjší a nejosteji

vytýené, jest autorv prhledný sklon k mkce zachyceným passá-
ž i m, a už krajinným, citovým anebo reflexním, jeho píkrý spád

k genru ist malískému a nápadná pevaha živlu popisného

nad psychologní malbou. U Grigorovie pevládá bohatá záliba pro

nádherné barvy, pro jeimi zvlnné linie a lyrické nálady. V kresb
nahé reality, s jejími vnjšími povrchy a konturami, ml vždy ruku

nejšastnjší, vládna neobyejn širokou klaviaturou nejnádhernji

rozestených barev a užívaje pružného i mkkého šttce. V)'voji d-
jinného toku obtoval ve svých románových pracích celkem daleko

mén stran, než na píklad plasticky teplým, syt m.alovaným a pl-

nými arami rozyedenj^m výezm z rozkošné pírody. Skoro se zdá,

že popisné partie a ne dj sám mají u nho spojovací sted, do

nhož ústí všecky ostatní složky belLetristického tvoení. Autor ne-

chával se svým povahovým zálibám unášet asto píliš daleko, rozbíjeje

pi tom nejzákladnjší meze románové skladby. Djový a nejednou

i pímo dramatick}- nahozený sujet b}Vá mu více jen nutný^m po-

zadím, vnjším rámcem a adou pevn spjatých kontur, než

ideovou kostrou, myšlenkovým centrem anebo zrcadlem, do n-
hož se mají sbíhat všecky rozuteklé nitky látkového pásma. S djem
manipuloval ist jen jako s vhodnou, hladkou a prázdnou plochou,

<lc níž mohl rýt své široce vypjaté popisy, nálady, dojmy a obrazy.

A ty jsou paik nadmíru psobivé, hluboce cítné a bezprostedn
odpozorované i sug.estivné. Grigorovioovy romány jimi pekypují,

jsouce jimi do všech smr prostoupeny a skoro neseny. \"' nich

jemné autorovo umní vrcholí a ony to jsou, jež celkový dojem
jeho kres.eb vrn realistních ponkud zmkují a navlhují, dodáva-

jíce jim teplejšího a subtilnjšího rázu. Grigorovi spíše maluje než

kreslí, jeho literární dílo urují více široce založené a mkce roz-

pletené linie, než tvrd ezané a oste ryté obrysy. Grigoroviovo
iminí jest tedy nejzapísáhlejším prototypem moderní, až do kraj-

nosti shuštné karakterisace gestem. On neíhá ve svvch
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pracích jen na konené výsleky myšlenkových nebo náladových

process, nezachycuje pouze poslední vrcholení niterních reflexí a

stav, nýbrž líí a maluje je v jejich rození, volném zvrstu, v je-

jich celém vývojovém vlnní, padání a prohýbání. Jeho. tvrí ma-

nýra není ízná, rázná nebo výstižn struná, ale malebná a bohat
roZA^edená. Jest pravda a jeho umní ustihuje to znaný kus oprav-

dové váhy : Grig^^orovi stává se nkdy krotkou obtí své mianýry

i svých pirozenj^ch zálib, nezachovává vždy umlecké umímnosti
a dji dává se skoro zcela potápt do ady malíských passáží. To
jest pak extrém, který do znané míry kazí výslední dojem a dílo

rozsekává na dlouhou sérii nádherných sice, ale do sebe ani do

ústedního dje dobe nezapjatých nálad, obraz a vidní. Touto
pesycenou šavnatostí a tím nadmrným bohatstvím barev i ton
trpí niterná konstrukcí; celé práce. Nejhe jest pi tiom, že nkde
se šavnatost linií mní na sikutenou, únavnou a píliš pekapanou
vodnatelnost nebo rozbedlost. \Tin prostedí, teplo nahého života

a sugestivnost vnímanýcli dojm jest tím ovšem neobyejn sesílena

i zhodnocena, ale jest vždy ješt pochybné, získala-li i ztratila tak

práce na své hloubce a cen. A jest to tím pochybnjší, uivdomúme-lí

si, že Grigorovi do pílišných hloubek nikdy vlastn nešel, spoko-

juje sé zpravidla co nejširším vystižením vnjších forem i barev

daného pedmtu a maje pak už málo sil na reliéfní zachycení

niterních stav u svých postav. Psychologem a pronikavým
znatelem lidských povah Grigorovi nikdy nebyl. Jeho ivrozené

schopnosti šly stranou mimo tento složitý genre a nauit se nemu,
co neml v sob a emu se bránila jeho celá individualita, ne-

uml. Proto jsou jeho díla nkde obsahov a ideov chudá,

málo hluboká a vážná, nevyhovujíce velice tvrdým a nadmíru kom-
plikovaným potebám ruské society na poátku šedesátých let, do
nichž tvorba Grigoroiviova z vtší ásti padá.

Nejradji sáhaje pro sujety prosté, jednoduše sknojené a bez

širokých zápletek, šel (jrigorovi jen za pirozeným hlasem svélio

imileckého talentu. Abec : pemáhat anebo do jiných smr
ohýbat svou povahovou i duševní náklonnost nedovedl. Pro co v sob
nahmatal smysl a schopnost, o to se zavsil, to rozvedl i oduševnil

a z mezí toho jen málo kdy vyboil. A když, tož skoro vždy ne^

šastn. asto opako^vaným a v nkolika variacích zpracovaným mo-
tivem u nho jest otázka ruského nevolnictví a života
továrního. Na tyto dva námty nanesl pak spoustu erných,
tžkých barev, vloživ do nich marku patrného životního pessimismu.

Kd'e líí ženu, její pomr k muži a lásku vbec, bývá zase vyslove-

ným optimistou.

Pokud se týe životního prostedí, do nhož se Grigorovi
pro své látky ponooval, je z ásti vesnické, z ásti velkomstské.

Vesnické týká se života vtšinou lidového: ujameného, nejasného,

smutného a studen tvrdého. Tragika, neštstí, smutek a nepí-íze
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bývají v nm nejobyejnjšími motivy. Rozuzlení jest pak zpravidla

bolestné, plné útrap a slz. Grigorovi snažil se tu co nej\ýmluvnji

a nejohnivji ukázat na šedé strán'ky nevolnického práva, jež tlesn
i duševn ubohý lid ubíjí, soustavné umrtvujíc v nm všecky jem-

njší zárodky jeho teplé a citové povahy. Auior, jsa prost pepínavé

idealisace a lživé sentimentality, kterou se nejlépe dá definovat tón

u všech vesnickýxh povídek kteréhokoliv z jeho ruských pedchdc,
vyjímajíc Gogola, hledí selský život zachytit co možná nejplnji a

nejvrnji, v jeho stinných a svtlých místech. Z jmen, jež vy-

erpávají sérii tchto vesnických Grigoroviových látek, uvádím: Ves-

nice, Anton nešastník. Chuas, tyi doby roku, \'elikonoce, Sme-

dovská dolina, Pocestný, Rolník, \' oekávání prámu. Koka i myš,

Rybái a \'\ stého v^alci. Tyto dva poslední jsou rozsáhle založenými

románovými skladbami, jež upadají nkde v pílišnou stroj enost, roz-

vlánost, nudnost a nepirozenost. Autor s takovými umleckými
disposicemi, jako je ml Grigorovi. chtje psát objemný

román, poteboval složitého sujetu s milostnou intrikou, žárlivostí,

sklamánírn, nahromadnými scénickvmi pekážkami a zápletkami sil-

ných vášní. Nenarodiv se však z lidu, bezprostedn s ním se málo

stýkaje a to ješt jen v hospodách, na trhu, na schzích a pi slavno-

stech, ponvadž vtšinu svého života protrávil v Petrohrad, neznal

života rodinného ani zamilovaných historií mezi sedlákv- v jejich pi-

rozené podob a psychické pravd, nevidl, jak milují se vesnití

mladíci a dívky, jak mluví na svých tajnýxh dostaveníkách, jak

žárlí a pod. Proto jeho milující se ruští venkovští hoši a dívky v^v-

znávají si lásku, trápí se, žárlí a smiují práv tak, iako sedláci ve

francouzských románech G. S a n d o v é, od níž Grigorovi, nejsa

píliš \ynalézavý' v zápletkách, vypjoval si nejednou i intriky

samy. — Povídky a romány, k nimž spodní základnou byl horený
život petrohradský, s jeho rozevenými vášnmi a spletenými zájmy,

podaily se Grigoriovi pomrn mén, než práce s námt>' vesni-

ckými.

Mezi esthetickými emocemi, jimiž jest dílo Grigoro-

viovo naplnno, nejmilnji vyniká teplá soustrast s nízkými,

tklivost pro jejich životní utrpení, pravdivost a ten den-'
ní soucit k lidské bíd. Proto se rád zatoulal do sfér ist lido-

vých, kde dravý život bije a huí nejboulivji i nejbezprostednji
a proto nejradji z nich vybíral námty smutné, realitou zranné
a ješt krv^ácející. Ale pi tom se zálibou hledá jasné a oitažlivé

stránky na život mužík, se zvláštní sympatnií maluje slavnostní

a dojemné výjevy rodinného štstí i radostí, pvabné a láskyplné po-

stavy orá, rybá, továmického lidu a prostých dlník. V tom
leží i kus sociologického významu Grigoroviova, že se s G o-

golem a Turgenvem piinil nepímo o zlepšení nevolni-

ckých pomr na Rusi.

Charakteristika hlavních osob se Grigoroviovi zpravidla ne-

daila, za to tím lépe a sytji vynikla u postav vedlejších. Humor,
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jímž své práce proplétal, jest suchý, nucený a má jen málo opravdu

vystouplých míst. Jeho styl jest jasný a mkiký. V jeho sklonu

k malíským passážím srovnal bych ho nejlépe s naším Vilémem
Mrští kem a ve volb látek s M. A. Sim ákem nebo Šlej-
harem, ovšem pi náležitém respektování doby a individuelního

nazírání. J^áclav Dresicr.

*

LITERATURA ESKÁ.

Z novjší eské poesie. Leží tu pede mnou v prvé ade
úhledná sbírka Rokytová^), jíž pedeslané motto dává již

z prvu zas tušiti poesii jemnou a delikátní, rozlévající se v snžné
blostných paprscích do tenáovy duše jako svit luny do kraje

spáleného mrazem. ,,Jsou duše vaše stkány z píze jiných

svt . .
.'*' teme na obálce a skuten setkáváme se už na prv-

ních stránkách s visionásky zladným nitrem, docela vytrženým

ze života, jak ho žijí miliony. Jsou to celkem tytéž tiché tony

toužícího a v ekání i resignaci se spalujícího srdce, jak se nám
zajímav odkrylo ve sbírce Když se pipozdívá... a

k nimž se ve dvou tech sbírkách následujících pidružilo nco
beznadjí a útrap, pivolaných neúprosn jdoucími léty. Dobe-li

se pamatuji, bylo pi prvé sbírce (1897) na nkolika místech

poukázáno na jistou zcelenost výrazu básníkova a na plnost

i jasnou hotovost básnícího nitra a juž tenkráte se dalo tudíž

pedvídati, že evoluce Rokytová nebude z nejboulivjších. Ve
dnešní sbírce je básník na témže poli svých pocit, do kterého

oral své tiché brázdy juž tenkrát. Jeho pole je uzounké vzdor
tomu, že podkladem celé jeho poesie je Žena, zde docela ve
svém nejširším poslání matky, sestry i milenky. V pravd to

není však žena uritá a jasn se rýsující ped zjiteným zrakem,
však žena-fantóm. žena

za devíti horami,

za devíti moi,

jak ji bezdky Rokyta charakterisuje. Takovái žena vzdálená
a nikdy nepoznaná nežije vášní a nikdy též nevzboui krve ke
kypícímu varu. A fantasii dopeje nejšíe možných pedstav,
pec nevyloudí, le vzdechu, a nezapálí, le eavých plamen touhy.

Ve svém blostném, istém a jako z hvzd i snžných
vloek utkaném hávu kráí ped námi, tichá a s úsmvem jara
na líci, však zcela cizí a chladná. Nemá záchvat bolesti a je

mdifferentní k básníkov nyvé touze. Zdá se nám, jakoby s ja-
kousi tichou rozkoší se dala opádat monotónní hudbou jeho

') Jan Rokyta: Vidljsemdušiženy... Básn 1898-1901. Ná-
kladem vlastním. Stran 114, Cena 1 K 50 h.
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vzdech, odmujíc ho jediné svou pouhou pítomností. A básník

jako zaarovaný princ hledí do její oí a je šasten nahodilým

šelestem jejího roucha. Xic více od ní nežádá, opíjeje se vínem

svých sn a pohledem její lhostejných krásných zrak. Je to

žena vzdušná, ne z tohoto svta zrozená, jíž pohádkovitá staffáž

místy je velmi piléhavým kostýmem.

Formáln kráí Rokyta také svými už dinve odkrytými ce-

stami. Dnes ovšem s malou úchylkou k volnjšímu verši, jenž

dobe místy pilehá k jeho visionáským pocitm. Lehkost a

vzdušná tém prostota slova sluší nkolika zpvným íslm
(Skivani, Své štstí viz v mé dlani.... Lete holubice bílé...

a j. v.), která se pímo nabízejí hudebnímu skladateli. Hle, jak

v tchto idylických tém zpvánkách je visioná Rokyta blízek

roztoužené poesii H e 3^ d u k o v , jejíž dvma svazky se pro-

bírám. -) I zde jest jistá analogie základního motivu, nebo
vyjma nkolik vroucích sn, snných na hejících prsou nanejvýš

mu drahé pírody, opádá básník pavuinové nitky svých vzpo-

mínek kol zašlých hlav svých rodi, své mrtvé dcerušky a krášli

jimi obraz své ženy. Ty primitivn, nicmén však s veškerou

hokostí procítného bolu hozené verše ..Pohádek o mých dtech'^

nejsou novou notou básnického skizzáe Heydukova : známe
ty rozdrásané a plaící sloky ze staré sbírky Z a v á t ý c h lis tu,

jenže zde pibyla ješt nota pozdního pvcova stáí, která pi-
barvila I10I tžkou melancholií hrobu. Stejn pohlížíme i na
,,Pohádky o mé žen", jimiž je analogicky rozšíena jen stará

kniha lásky V zátiší. Vzpomínky na mrtvé rodie vracejí se

te astji básníkovi a s nimi, rozumí se, i známá místa jeho

dtství i tiché vzpomínky mládí, matin mlýn s krásami svojí ro-

mantické pírody, vesnický kostelík, drobné housliky dcka,
které navždy opustilo, když jim prvn popraskaly strun^^ Myslím.
že vedle nkolika vznícen procítných ísel, která oplakávají
mrtvou Lidunku, jest báse Svatá místa, vnovaná rodim,
nejkrásnjším snem obou sbírek. Prostá mysl básníkova obráží
se v ní celá, bez falše a nadsázky, nepokálena niím, co je Heydu-
kov poesii ponkud odlehlejším. \'idíme jak vn neprobádaná
a vn krásná Píroda zláká k sob na konec duši, již ostatn
ani nmé záchvaty bolesti nedovedly umlet ani vlna lásky ne-

opila tak, aby se pro vše ostatní stala bezcitnou. Ta struna la-

skání se s pírodou vibruje i celou sbírkou V samotách i od-
dílem Pohádek duše, jehož podkladem je Život. Touhy za

mládím mají svým koneným cílem pece jen vni kvt dávno
odkvetlých a potulku krajem, jenž každým jarem se znovu za-

zelená. Pje-li známou jinak už variaci na marnost slávy, po-

>) Adolf Heyduk : Pohádky duše. — V samotách. Sebraných
spis XXV. a XXVI. V Praze nákl. J. Octy 1901.
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depe svoje obrazy a básnické dokumenty pozJadím pírody a

staffáží zeených vlnek lesního potku. A tyto své tiché sny,

jimž zstal Heyduk od svých prvních vavín vren, zpívá nám
i dnes onou prost jímavou melodií, istou i svže eskou,

veršem, který nezná enjabementu ani ve smyslu slovním ani ide-

ovém, jímž by se jinak mile zvlnil rytmus a prožehla nálada —
formou, kde co verš, to myšlenka, co sloka, to kytka jich, hezky

uvitých a upímn podaných s pohnutým srdcem.

Pejdu-li pímo k poetickým plodm B a b á n k o v ý m, ^)

které jsou ponkud staršího již data a vesms ideov i formáln

provanuty snahami mladých, tkví v tom, že v nich nalézám spo-

lený prvek vnitní a upímn prožité akutnosti. která je iní

vzácným požitkem modern zbarvené duše. Nechápu, jak mohlo

se dosti neten choditi kolem tchto dvou knížek, které jsou

pece tak výlun charakteristické jisté duševní stránce dneška.

Stíny v duši jsou sbírkou pros a jejich název juž napovídá

náladu knihy. Je to zpvník duše hluboce melancholické, tiše

meditující, visionásky zbarvené s jakýmsi nádechem do pohádky

a snu. Hrubá a drsná skutenost žití je tu vždy podkladem,

o njž se opírá pessimistický názor básníkv. Básnické jeho

prostedk}' nezídka upomínají na staré vzory pohádek Anderse-

nových, ba konen snad i L a by r i n t u svta, ale mkkounce
se kladoucí stíny nerozcitlivlé a bolavé duše Babánkovy hluboce

dojmou svojí bezprostední pravdou a nezkonejšeným smutkem.
Jsou to písn na stejný základní motiv zpívané, tiše a teskliv,

jako se surdinkou, jíž je zde skuten procítní, vzácná umírn-
nost nenabízeti jich jiným, však jen vlastní bolest jimi zkonejšiti

a uspávati se v nich. A práv z tohoto utlumení hárá upímnost
— tak jako ve vtšin pípad rozháranost a vískavá polnice

sbírek vera moderních maskovala nedostatek procítní . . .

V drobných svých básnikách sbírky Když slunce za-
padá... je Babánek tímže snílkem a melancholickým vykla-

daem vlastní bolesti a smutku. Jen že knížeka je založena více

genrovit, tu i tam s lehkým odskokem k písni a lehoukému
popvku. Básník se jeví jako výborný malí prostého duševního'

stavu, jenž odpovídá jeho vlastní nálad, bez nadšení a vzruchu.
Takového krmáe v odlehlé samot nám vykreslit nkolika
slovy, oklamaného milence, který už dávno zapomnl na dívinu
zradu, resignovaného šaška, jenž nevzpomíná už velkých sn
mládí to je zde doménou básníka. A je vše tiché a nanejvýš
pravdivé, teplounké i mile dojímající. I prostiký motiv národního
popvku je zde podízen požadavku nového verše (Odletli . . .)— a jak vzácn jímavé! Jak hluné jsou proti této knize verše

3) Karel Babánek : S t í n y v d u š i. Nákl. Moderní Revue. — Když
slunce zapadá . . . Nákl. E. Weinfurtra. Praha 1900.
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J. V. J a n o v i c k é h o, *) kde je tolik hluchých rozmach k ve-

likosti a výšinám, tolik snahy peklenout nejvyšší hory vášní

a zalett v neznámé dosud krajiny magických svtel! Oh, dobire

chápeme mladistvého básníka : unaven knižním spleenem a nudou

nkolika posledních let, spleenem špatn suggerovaným, protože

nepežitým asto obrací v notu jásání a vznícení akcent žití,

pje hymny Slunci i ^Nláji, Vysokým mstm tam v dálkách ne-

konených, Dalekým krajm i vlastnímu svému ]\Iládí. Je to

roztoužení cit nesmírné, nekonené rozhoupání se ve zvíené ko-

lébce fantasie, rozhoupané blýskavicí effektní fráze. Poesie ho-

rené snahy lett a lett stále, v nekoneno, ale též bez cíle

lett a nikdy se nezastavit! Zvláštní manýrou pedem vypoíta-

telnéko opakování uritých slov a verš dociluje tu Janovický

rušného pohybu, zvlnného a spchajícího v dálku ... Je v tom
houpavý a jásající rythmus, opravdu — ani žhavý slovník tu

neschází . . . ale což to vše plátno, když erupce nitra tu není, ani

opravdového mládí myšlenky, hoícího slunce citu a dalekých

obzor vlastní imaginace. Vše sklesá na pouhé kopie známých už

pokus, které již v zárodku vždy b}^}' zakiknuty svou ne-

upímností.

Ob knížky, Soldanovy^) mají nkolik dosti originelních

zášleh, — bohužel že jen zášleh, zdusených asto hned druhým
ádkem- Tu pkný posteh pírody a ješt astji vnitního stavu,

promítnutý v pírodu. Tém vždy následuje hned verš umle pi-
lepený a hluchý, falešn skipnoucí akkord, pivlekly zlomením ná-

lady meditujícího neb lacinou honbou za rýmem. Zdá se, že Soldan

je píliš tkavých nálad a slabého sepietí citového, snílek prcha-

vých okamžik. S životem koketuje — netají se s tím ostatn! —
však proto ani ta jeho vágní a dumná melancholie s jemným
odstínem pessimismu není niím, le koketerií a honbou za vším,

co stalo se markou doby. Jinak má místy velmi vzácnou oeko-

noniii slova a zašel-li v druhé své sbírce na pole kratik3xh šleh
satirických, piblížil se nemu, co by as mohlo být nejpiléha-
vjší jeho individualit. V jeho ,.panoptiku" jsou ísla skuteného
umní, pronikavá pi všem prostikém výbru umleck^-ch pro-

stedk (Husy, Volci . . .), ale ve vtšin — tchto ísel nevyhnul
se pece jen svému nedostatku ve píin sepietí celku a formál-
ních obtíží. Nkterá báse — najm z historických — dlá dojem
zrýmovaného passu knižního, v nmž pouze ta i ona neorganicky
pilepená narážka má charakterisovat satirické poslání knížky
('Odysseus, Alexander Veliký...). Celkem vedle nepilehavé
stránky formální schází tu satirikovi dokonalé prosycení se ovzdu-

*) J.
V. Janovický rZméhozpévníku. Vydal V. R. Herles v Olomouci.

5) Fr. Soldan : S ou m r a k y. Nákl. Moderní Revue. — Z mého pan-
optika. Nákl. asopisu Srdce v Žamberku.

42
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ším vybíraných figurín a tím pouze vysvtluje se naprosté ztros-

kotání v tom smru, který byl ponkud odlehlejší dennímu zažití.

A na konec roztomilou knížku písniek Procházko-
vých.**) Je tetí už — a možno s upímnou radostí konstatovat,

že ze všech nejistší a vzorn zcelená i po stránce formální, což

u písniek je skuten nutné. Pokud se pamatuji, vadilo mi v P í-

s n i k á c h a Novjších písnikách jisté promíchání

písní skuten zpvných s ísly nezpvnými, charakterisovanými

jen ízností rytmickou, která podmiuje dtská íkadla. Celek

jevil se tudíž disharmonicky — zde však vyhnul se básník kaž-

dému kompromissu a zaadil ísla vzácné zpvnosti a prostoty,

tu opojn rozplývavá, tu koketn hopkující a zase ízná i usm-
vavá. I strun lidovosti se piblížil Procházka nesmírn blízko,

a a dopomohl si k tomu nkde pímým navázáním na známý
verš i rythmus té které národní, dospl mnohde ke zcela origi-

nelní not lidové formy. Není zde písniky, která by nemohla
sloužiti za podklad hudby šastnému umlci — a už v tom tkví

jedna z milých pedností sbírky — , ale co hlavn nás radostn
vzruší: že Procházkovy písniky vedle jiných sem se odnášejících

budou nám vzácnj^m vodítkem k návratu pirozeného slova a

istoty umleckého požitku. Fr. Sekanina.

«

PEHLED DIVADELNÍ A HUDEBNÍ.

NÁRODNÍ DIVADLO.

inohra. Miss Hobbs. Veselohra o tyech déjstvícii. An-
glicky najpsal Jerome K. Jerome. Peložil Karel Mušek. Poprvé na

Národním divadle dne 20, bezna.
Miss liobbs paní Kvapilové byla vesikrze výtvorem vysoké di-

stinkce této umlkyn a jednou z nejrozkošnjších postav, co jich

za poslední dobu a snad vbec dosud pes prkna naší scény pešlo,

zjevem do opravdy líbezným. Pedstavitelky emancipaní horeky,
feministky, mužatky, atp. nejsou sice ani pvodním, ani vzácným, ani

píliš radostn vidným representantem modemího básnní dramati-

ckého, ale Jeromova figura miss Hobbsové jest prosta všech tclito

adjektiv, nebo je prosta 1 všech brutalisujících rys. jakými bývá na

jevišti traktována píslušnice tetího pohlaví v obou pípadech, a již

kus je pro tak zvaná rovná práva žen, anebo staví se satyrou proti

nim. Zkrátka Amerianka anglického dramatika jest iemnokresbou,

jako jest jí celý jeho kus a pí KvaDÍlová s velikou delikatností oblékla

na sebe celý ten úbor zrovna na tlo jí šitý. aniž zikarrikovala i jen

jediný obrys tétc kresby.

«) Fr. S. Procházka : Nejnovjší písniky. Nákl. J. R. Vilímka v Praze.
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Na jiném míst bylo velice trefn podotknuto kolegialním pérem,

že miss Hobbs pí. Kvapilové byla kreslena v nápadném chicu anglickém

pipomínajíc pímo angiického .kreslíe Gibbonse i zdá se, že ono
péro mlo více než pravdu ; tato miss Hobbs byla ab initio vzdlána
podle Gibbonse s vrností až portrétní. Ku zvýšení illuse mluvila do-

konce s jemn zcizeným pízvukem a hle detail tento dosti nelogický

neselhal, exotinost úpravy role jenom vzrostla. X'eteba se dušovati,

že eské styky s anglickou anebo dokonce americkou spoleností

anglosaskovi jsou minimální, tak že nelze honositi íe obzvláštní n-
jakou znalostí v tomto oboru, ale pí Kvapilová sehrála cosi, co sku-

ten kreje se s naší pedstavou o plnokrevnosti racovní. Ve všech

tyech scénách s Wolftem Kingsearlem (Jakub Seifert), svou intim-

ností tak pvabných, unášela pí Kvapilová svou hrou, a zásluhou je-

jího partnere, byly to koncertní výjevy salonní veselohry.

Historie o tom, kterak se napraví zteštná hlava miss Hobbsové,

vychováním a literaturou zkažená, není, jak již naznaeno, vedena ve

zbrklém stylu modernistickém, a její situace jest vykoupena velice la-

cinou komposiní invencí, pakliže zápletka Jeromovy veselolir^' vbec
takové jméno zasluhuje. V tom ohledu jest Jerome stavitelem bez

architektury a ta/kovým ekonomem v nápadech, že se neostýchá ani

z daleka takového úžasného ,.qui pro quo", jako jest prostá domnnka
miss Hobbsové. že p. Wolff Kingsearl jest panem Percivalem Kings-

earlem, jakkoli jsou pouhými pátely a jmenovci. Ovšem neschází

veselohe anglického spisovatele ani na originalit. Nápad Wolffv
vzbuditi miss Hobbsové uprosted mlh v pístave domnnku, že

yachta Wolffova jest vláena bez cíle na širém moi, poukázána

jsouc jen na náhodné zachycení kotvou, aby byla Wolffovi poskytnuta

píležitost ku zdravé lekci, kterouž hrdinka z grutu svého feminismu

jest vyléena, kdežto lo vlastn stojí bez hnutí, není spatný a ryze

anglický.

Ovšem teba v zájmu ostatních dramatických prací anglického hu-

moristy doufati, že nepoužívá podobných komposiních naivností, jako

dopisu pes rameno peteného, ztraceného denníku, se zápisem

sázlky Wolffovy, pro miss Hobbsovou urážlivé.

Vedle pí. Kvapilové byl to J. Seifert, který exceloval v anglo-

americké novince, vypra-vené se vzorným porozumním a stylem.

SI. Grégrova byla jednou zase ve svém živlu, i udeila jako pra-

videln na pravý tón své role, pedstavující rozkošnou, svévoln

podráždnou zinku Bessy, cho Percivala Kingsearla, i^Frant. Mat-
jovský) vrojatn sehraného obmezence elegantního zevnjšku.

V témž genru, o stupe drastitjším velice v>'daeným zjevem byl

George Jesop pán ]\luškv. Rozumí se, že staropannenská matrona

miss Susan Abbey, dávaná pí. Sklenáovou, výten dopadla, a že

také miss Farey (AI. Hilbertova) byla roztomilá. Toliko nelze

nahlédnouti pro sluha Charles (A. ervená) nebyl obsazen panem
42*
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Kaflkou. Tím nemá býti talentu si. ervené zpsobena žádná újma,

nemže pece za to, že vzdor dvojnásobnému pevleeni vypadala

jako pevleená žena a nikoli jako groom.

*

„Macbeth", tragédie v pti jednánich od W. Shakespeara.

Peložil J. Sládek. V novém nastudováni a úprav poprvé dne

6. dubna.

Po „Macbetbovi", a sice po obou prvních jeho pedstavenich

v nové úprav Nár. Divadla vysikytly se hlasy zoufáni nad vníma-

vostí našeho obecenstva pro tragického Shakespeara. Jest pravda,

že naše publikum v nejednom ohledu zasluhuje v nejúplnjší míe
onoho jizliv ironického adjektiva ,,ssses Publikum", jímž se hojí-

vají nmetí referenti za ty jisté nesnesitelné dojmy z pravá, leva

i ze zadu hledišt, mstí se davu, který také v divadle zstává zaasté

hrozným díttem, ale tak kruté to není. jak tvrdily ony výše uve-

dené hlasy a jak dokonce psala nkterá péra, nepedložieným tem-

peramentem ovládaná. Ozvalo se i spílání z jistého intelektuálního

kouta proti obecenstvu, kteréž nebylo podrobeno a uneseno ani

prvním ani druhým pedstavením ,,Macbetha". Pisatel tchto ádk
nerad by poten byl k ,,lze" mezi divadelním obecenstyem, jalc

zajisté ponkud — pebroušen zváni ti diváci, jichž illuse z ..Mac-

betha" nesrovnávala 'se s velikostí této tragédie, avšak musí se

piznati, že na pemnohých místech prbhem pedstavení nodléhal

dojmm bezdné komiky, géniem labut avonské nechtné.

Pro nepopadl „Macbeth" elementem drtivého dsu v jeho

verších zakletého? — Zdá se, že odpov nebude tžká. Ti, jichž

úkolem bylo dodati básni života, myšlénce tla, hrzám, v ,,Mac-

bethu latentním, mrazivé psobnosti a diváky uiniti spolutrpi-

tely pekla Macbethova i jeho lady, neuinili tak v míe dostait^elné,

totiž takové, aby velikost tohoto gigantického díla do duší v hle-

dišti vtlaili, až by v nich zstal nezahladitelný otisk. Jest známo,
že i v boji, kde jde o život, tedy ve vav bitevní odehrávají se

druhdy výjevy groteskního výsmchu neobratným stelcm. Nco
z toho vzí v pomru mezi obecenstvem a umleckým dílem, ne-

bylo-li obecenstvo zasaženo v samém srdci, jež tak obtav pineslo
za cíl, dojde k projevm jakési posupnosti, prozradí se cosi z ne-

pátelstva, vždy tkvícího mezi umlcem a jeho požitníkem, asnoií

tolik, by i nevdom, co ho staí na osprayedlnní metafory
o „podmanní umním". Blaze je v poutech i v podob umní,
ale l>da ruce, která v toto sladké poddanství jímá, neosvdila-H
se dost silnou.

Nkdy se stává, že j|e to práv ta veliká okázalost hmatu po
obecenstvu, kteráž pi selhání pivodí onen rozlacrující kontrast mezi
chtným a dosaženým, tak píbuzný rudimentni komiky, kteráž

bývá hokou tam, kd;e obecenstvo pišlo plakat a zatím — lza —
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se smje ! Píklad ! V skotském skalním hnízd Alacbethov, vy-

praveném do nálad}- co nejsuggestivnji — všechna est! — strojí

se nejhrznjší Shakespearv zloin. I na nejtlustší, nejotrlejší

kži, ekneme teba až na chodidlech narstají vám už vrcholky

bezprostedn nastávající husí kže, dech tajíte, aby vám neušlo

ani slvko z dialogu Macbethových manžel, zloin v momentu
tom plodících. VšaJc co to?! Spletl se snad Macduff, a tlue již

na bránu, tak pedasn? Xe, rázy jsou píliš vytrvalé a pravi-

delné. A konen ani ne i sou podobny ránám na bránu, znjí mkce,
šplechtav : íšt ! f št ! fšt ! . . . Hle rozluštní ! Xa nádvoí hradním
stojí kašna, a do ní vvlévá se trysk živé vody. nikoli proudem
stále rovnomrn stejným, nýbrž stíkavým. Ihned uhodnete sou-

vislost rythmu tchto stik s rythmem stílcalcv' za kulisou, nkdo
tam pumpuje náladu na jevišt a vítzství nad geniem Shakespea-

rovým slavné slaví genius strojmistrv

!

X^eteba jíti dále a pipomínati scén s arodjnicemi, v nichž

mén dojmových a náladových pídatk by snad bylo vtším prosp-
chem vci. Koení po ždibcích bráti velí každá kuchaská uebnice,

vyjma snad uherských. X^^ikdo z vrstevník neubrání se suverenímu

dojmu smšná, když se v arodj nické kuchyni ozvou imitace koiích
líbánek. všechna peliv a tak obratn pipravená impresse píšerné
grottesky je ta tam! X^ajednou rozeznáváme hlasy dam arodjnice
pedstavujících, vedle jich masky vidíme je v jich podob z jiných

úloh a marný jsou všechny sourdiny jich hlas. Primitivní šermíské
výstupy, pirozenosti postrádající, padání zabíjených dív než rána

dopadla atd. Deus ex machina jest absurdum, ale jest jím vbec m.a-

china, není-li — de deo!

Odvádní pozornosti divákovy od stediska Shakespearova verše,

už v knize tak tžce vystižného, komplikovanými podrobnostmi pi-
pomíná hemživou, neklidnou mis-en-scéne v ,,Prodané ne\'sft'".

A pece pedevším Shakespeare a ze všech jeho dl ..Macbeth" nej-

Ance má zapotebí soustednosti, sic jinak ohluchne i krása slova

Shakespearova, tak šastn Sládkem dochovaná. A vru na mnoze
byl to jen spád slov, prostý ornamentu ve velkolepém stylu Shakes-

pearov nezachytitelných. který inul se s jevišt narážeje na sluch

divákv, zrakem jeho rozptýlený.

A pece dlužno uznati, že snaha obou hlavních pedstavitel byla

velká. Je to pokleslost religiosity v hledišti, že se nesetkala s plným
dojmem? Je to zvyklost na všední, domáckou, genrovitou, elegantní,

a tu zas sešlapanou a jindy bakorovitou obuv, že obecenstvo po-

zbylo víry v — kothurn? Je to nepružnost fantasie, zlenošené diva-

delním realismem, která ochromila appercepci, neschopnou pijati

dary jedné z nejvtších dramatických básní a absolutní tragédie,

jakou jest ..Macbeth"? Bylo obecenstvo pod výší pedstavení, anebo

nad ní ? Hle, odpov opravdu stává se tžkou ! Je to možno, aby

talent tak veliký, umlec tak spekulativní i pvodná jako Vojan ne-
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naplnil formu k odlitku Macbetha pipravenou, ryzím kovem úpln,

bez mezer? Na vrcholi okamžité situace jist stál ve scén vraždy,

najímáni vrah proti Banquovi. hostiny . . . Ale hra jde od vrchole

Ik vrcholi a stalo se, že na posledním z nich Macbeth byl unaven,

akoli i tu ml krásné momenty jako pi zpráv o úmrtí lad v

Macbethovy, vytrhnutí do boje a t. d. Macbethová pí. Danzerové
trpla nevyrovnaností pojetí, jež zídka kdy zbavilo se jakési pí-
lišné stylisovanosti, námsímí scéna, ovšem povedla se jí nejlépe.

"\"ážená umlkyn naše má v obmnách svého ohebného hlasu jistý

lirdelní rejstík affektu, jemuž bu pisuzuje nesprávnou funkci

exprese anebo ji pepíná. Ozýval se v tchto deplacovaných oka-

mžicích jako falešný tón. Tím ovšem nemá býti eeno, že by její

výkon v Macbethu byl nešastný, chra bh! Naopak p'\. Danz«-
rová ukázala, jaká) hivnai zstává nepoužita v jejím umní ne-

seném nejpoctivjší snahou a skuteným idealismem.

Vedle Banqua J. Šmahy. 'krásn deklamovaného, vynikl Ze-

lenského Macduff, jenž talké pinesl každý verš v isté ornamen-
tální form jeho k platnosti. K. M. apek.

*

Opera. Wagnerovi »Misti pvci « byli vedle domácích

letošních novinek nejzávažnjší událostí saisony. Dílo pestudováno
v té, znanjšími nkolika škrty zkrácené úprav, která, ohledy na

zvyklost obecenstva diktována, byla obvyklou již pi pedstaveních

kapelníkem Cechem za pedchozí správy ízených. I obsazení valné

vtšiny úloh zstalo nezmnno. Zstala pirozen též nezmnna
základní, povahou svého pedstavitele a jeho prostedky hlasovými

pedem urená kresba jednotlivých tchto postav. David p. Veselého
byl výborný ve svém pihlouplém, dobráckém humoru, stejn jako

vážný, srdený Pogner p. K 1 i ni e n t v Wagnerovým intencím dobe
vyhovoval. Pan Ben oni pak v úloze Sachse vystihoval vždy, pokud
se pamatuji, vyšší stránku v bytosti norimberského ševe básníka

s vehkou vroucností a jemností, zapomínaje smolou páchnoucího

emesla, pro než a dík jemuž Sachs Wagnerv pec má na jazyku

tak mnohé jadrné, drasticky vtipné slovo, dokonale vyvažující vše-

liké sentimentální nábhy. Ti tedy, jakož i znamenitý zejména po

stránce herecké Beckmesser p. Polákv i pí. K 1 á n o v á, v úloze

panny Leny vždy zvlášt šastná, úlohy svoje tenkráte optn po-

drželi. Prohloubili je jen, pesnji vypracovali v rhytmu i ve slovu,

nezmnivše jinak svých výkon v základech jich jakosti. Z nových

len opery si. Slavíkova šastn slouila v postav své Eviky
i její prostou, krotkou dobrotu malomstské dcerky, i její vtip

a šelmovství i vroucí, až ve váše se vzpínající cit. Pan F i g a r snažil

se být dobrým Waltrem: byl jím v nkterých partiích své úlohy;

jinak rozvážná pesnost výkonu nemohla vyvážit nedostatek ohniv
mladistvé svžesti, postavu tuto práv oproti omrzelému, usedlému

šosáctví mistr pvc pedevším vyznaující.
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Nejvtší krok v ped od pedstavení dívjších vykonán, co
orchestru se týe. Wagnerova práv tato partitura bují detailem tou

mrou, že jest dirigentu opravdu úlohou velmi nesnadnou, tu bujnou
sple linií a tvar osvtUt tak, aby vynikl mistrem zamýšlený reliéf

v žádoucí plastice. Plastické pak propracování p. Kovaovicovo
tentokrát optn bylo; jemné a dobe odvážené rozvržení svtla a stínu

jevilo optn obratnou jeho ruku. A celek nesl, jak obvykle, nej-

vlastnjší ráz jeho umní, k jemnému, k subtilnímu, k lyrismu

a k náladovosti se klonícího daleko spíš, než k tžkému, velikému,

dramatickému, silnému. Jako p. Benoni zjemnil drsného Wagnerova
Sachse, tak náš chef opery zmírnil, sešlabil ledakde drsnou sílu celého

díla. Partie ovšem, které práv byly v jeho povaze — a tch jest

valný díl dramatu, celé jednání druhé a polovice tetího — náležely

k nejlepšímu, nejprohloubenjšímu a nejpoetitjšímu, co jsrrte

v Národním divadle kdy slyšeli. —
Jinak msíc nevykazuje mnoho. Pan Orzelski, náš nov

získaný tenor, zpíval Dalibora dobe esky, velmi pkným a dobe
ovládaným hlasem, ale pednesem pec jen dilettantismy zkaleným,
málo ješt umlecké intelligence jevícím, nehled ku nedostatenosti
stránky herecké. Ukázal se zatím výborným a bohdá lehko zpra-

covatelným materiálem pro píli našich kapelník. — SI. K a c e-

r o v s k á pokusila se v úloze Milady, trochu píliš záhy, a proto

tedy — a snad pro nezcela ješt po chorob zotavený hlas —
s nevelikým úspchem. Chybl dobe nastudovanému výkonu veliký,

vášnivý základní tón a zpvu pedevším zvuk stední polohy. — Paní

Bohussovu, lena opery varšavské chváliU za výkon její v Traviat,
který jsem neslyšel. Ale z toho, jak zpívala dáma ta Maenku
v » Prodané nevst «, snadno chvále té uvit. Maenka její mla
mnoho subtilního, pejemnlého, raffinovaného a koketního a zas

tragického a nervosního, co povaze její jest práv tak cizím, jako
povaze Violetty nejvlastnjším. Velmi dobe disciplinovaný hlas

p. Bohussovy, neveliký, ale sympatický, zamlouvá se zvlášt citem,

který ve zvucích jeho, ve stední poloze ovšem mdlejších, hojn se

rozlévá. Za nepípustnou captatio benevolentiae naivnjši ásti obe-

censtvo bych považoval, nutí h se host zpívat ásti opery eštinou,

jíž nemže pec v nkolika dnech ovládnout a která leckterý detail

deklamace i hry, nastudovaný v jazyku vlastním, jen nií a úinnost
dojmu seslabuje. — K. Hoffmeister.

Koncerty. Tetí veer konservatoe, starou tradicí k nevlídným
prostorám starého stavovského divadla poutaný, poadem svým byl

jaksi pokraováním poadu koncertu prvého. Misti z poátku století

zastoupeni zde díly, obracejícími se z ásti toužn ješt posledním
pohledem v minulost století osmnáctého. Vzpomenuto Cherubiniho,
písného, nejupjatjších forem dbalého a pec zas tak vášnivého ve
svém velikém pathosu aristokrata, jehož dílo nestaila zkosit ani

boue revoluce ani nepíze Napoleonova. Jeho ouvertura Médea
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vynucuje si plnou úctu istotou svého majestátního slohu, jedno-

duchostí vznešené posy i odmeného a zárove také velice výraz-

ného gesta. Vzpomenuto dále jedné z mén hrávaných symfonií

Mozartových — oné z D-dur, kterou mistr pro Paíž složil

a v níž se mu podailo dynamickými nkolika neoekávanými vtipy

tak pekvapit konservativní Francouze, že neváhal, jak sám vypravuje,

milému pánubohu ržencem za vtipný nápad podkovat a sebe

sama za porcí zvláš prý výborné zmrzliny odmnil. Zamlouval se

Paižanm ostatn tenkrát nejspíš hlavn pece jen konvencionelní

ráz díla, i jeho myšlének, hravých a zas dvorsky obadným tónem
se beroucích, i jeho práce, nadmíru przrané a plastické v tch
píkrých kontrastech: kudrlinkovitá, trochu komická ve svých od-

mených pohybech pompa pozdního rokoka. Weberova Preciosa,
jíž koncert uzaven, ovšem má již ve svých melodiích tak dtsky naivn
v té jich souadnosti skládaných, mnohý zvuk, vštící nové doby,

teba starých, minulých zárove ve své prostot vzpomínala.

Orchestru a dirigentu bylo zde pedním úkolem vžíti se ve

sloh dob pece jen trochu odlehlých, ve sloh zvláštní, klidné umír-

nnosti i v nejvyšších, vrcholných partiích a zvláštní przrané
zetelnosti i v místech nejsložitjších vyžadující. Prof. Knittlovi,
jenž koncert ídil, zdailo se zcela, dík vzácné jeho i historicky

bohat vzdlané hudebnosti a dík pesnému, pedanticky podrobnému
studiu, s mladým orchestrem splnit dokonale veškery choulostivé

požadavky poadu: podailo se mu dokonce vzkísit dávnou minulost

ku chvíli svžího žití.

Beethovenv houslový koncert, v nmž zíme i celou

velkost hudby století osmnáctého i zárove veškeru hloubku vku
následujícího, volen p. Langerem, žákem prof, Ševíka, k jeho

prvému vystoupení ped širším obecenstvem. Nejvyšší dílo celé

houslistské literatury vyžaduje ku své ideální reprodukci též pirozen
nejvyšších, pln zralých a všestrann vypstných sil velikého, hoto-

vého umlce. Mladý debutant hrál je, teba trochu rozilen, velmi

pknou technikou, zvuným, zpvným, sladkým, práv Ševíkov
škole vlastním tónem, zdrav a pesn, zejména volná vta jevila

i hlubší citový fond
;
jen celkový styl byl ovšem zatím spíše stylem

njakého bodrého flámskeho mistra vku Eyckova, kde žádali

bychom sílu a lahodu nejpozdnjšího Raffaele.

Poslední letošní populární koncert vyhrazen skvostnému

umní p. Raoula Pugno. Veliký tento mistr klavírní hry dal

nám poznati zde sebe hloubji ješt, než poznali jsme ho v koncertu

pedchozím. Poad pedchozí byl pestejší a dopouštl uplatniti

všechny jemnosti a nejsubtilnjší podrobnosti, jimiž p. Pugno na-

prosto suverénním zpsobem ve svém pednesu vládne. Tentokráte

hrál díla vtších, delších a ráznjších, mí do podrobnosti prohlou-

bených rys, skladby pedevším virtuosního rázu. A hrál je, i Saint-
Saensv tvrtý klavírní koncert, stupující se ze zdlouhavých

duchaplností vty prvé do robustního, živého a skvlého finále

i svoji nesmírn obtížnou koncertní vtu — s oslující bravurou.
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Zárove ukázal se skladatelem, který, teba zevnjšího dojmu vždy
pamtliv, pece stojí na stanovisku nejvážnjšího umní, a který

techniku komposiní mistrn ovládá. Jakási stízlivost, pevaha roz-

vahy nad inspirací, rozumu nad citem, jest mu ovšem vlastní, jako
veškeré soudobé produkci francouzské. Koncert jeho nerozehívá,

nerozrušuje, jen imponuje a osluje. Ale to je konen práv
poslední cíl také skladby! . . .

O koncert si. Loly Beranové, která zahrála slušn, ale

pec daleko ne s tou prohloubeností a propracovaností technickou,

jakou bychom pi samostatném vystoupení v Rudolfin oekávali,

adu klavírních skladeb, jen tuto zmínku. Paní Dadla Skardová
zazpívala zde, patrn sic indisponována, než hudebn velmi krásn
a s plným vystižením jich poetického obsahu nkolik dobe volených
písní. — V koncert typograf pedstavil se veejnosti pan
Famra podáním Chopinova klavírního koncertu. Dobrá technika,

solidní a lehká, zvuný tón byly pednostmi, naprostý nedostatek

citu a poesie byly smrtelnou vadou v té metronomické pesnosti

nudného výkonu. K. Hoffineister.

*

Z CIZÍCH REVUÍ.

Lud vipozoruje na zajímavé faktum, že v Polsku ballady

Mickiewiczovy tak do lidu vnikly, že lid skládá si k nim i noty.

Písn ty pak v krátce zvšeobecni, znárodní. Co píklad uvádí re-

ferující W. Windakiewíczova dv ballady, pkn do zpvu uve-

dené spolenou prací pti vesnických dvat u vku asi 14 let.

Bibliotéka Warszawska. Sine ira, le díirazn píše „Po-

znaczyk"' o politických a jazykových pomrech v Pozna-
sku. Je charakteristickým, že ruská vláda popála svobody tisku

tomuto strašnému obžalobnímu spisu proti sousední íši nmecké.
— V „Publiné knihovn" v Petrohrad objeven byl nový polský

rukopis. Jsou to memoiry U. Niemczewícze o pomrech v kní-

žectví varšavském v r. 1807—1809. Velíce zajímavé memoiry
jsou v „Bibliotéce Warszawské" otištny.

Glos. Velmi pkný profil St. Žeromského (s nímž v loni

v es. Revuí seznámili jsme naše tenáí-e) z pera A. Drogoszew-

ského, zahajuje sérii literární portrét, shrnutých pod spolený

titul : Z polské literatury.

Praca Poznaská úporný vede boj proti germanisaci. Každé

íslo plno jest nák a obžalob úí-ad zemských z nespravedl-

nosti do nebe volající. A eho všimnouti si musí vláda pruskái

— a co náš denní tisk opomenul drazn citovati — to jest

upímná ochota k spravedlivému smíru Polák s Rusy. Hlasy

v „Prací" se objevující jsou hrozivou výstrahou pruské vlád,

jež nezstanou dojista bez povšimnutí.
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Tygodnik illustrowany pináší pozoruhodnou literární studii

Ig. Matuszewskéhó ,, Místo Mickiewicze v svtové literatue".

Wendrowiec resumuje novináskou polemiku proti kra-

kovské Akademii vd, jež pobouila veejnost usnesením, vydá-
vati bibliotheku eckých a ímských klassik. Vtšina debatu-

jících vytýkala Akademii, že jest v první ad povinna podpo-
rovati domácí a soudobou tvorbu . . .

Nadšený rozbor nejlepších z polských román posledních

tí let „Pana Podfilijsského" od Jos. Weyssenhofa — peloženého
už i do eštiny — nalezne tená v Przegladu Tygodniowém. —
Týž list trpce stžuje si do toho, že odpor proti nmeckému ob-

chodu, vzbuzený wrzeseiiským processem byl v pravd jen vzpla-

nutím slámy. Vtší berlínské firmy ,,cenící vlastenecké rozho-
ení polských odbratel, poskytují jim náhradu rabatem 15

—

25"/,, a 4—6msíním úvrem". Zboží zasýlají jim bez etikety

nebo s etiketou anglickou a obecenstvo kupuje dál, nevdouc,
výrobk}^ nmecké.

Vítáme vele nový tvrtletní list polský, vnovaný ])ouze

a jedin djinám a kritice polské domácí literatury ,,Pamientnik

literacki". Mezi spolupracovníky teme nejzvunjší jména, jež

zaruují nám vnitní, vcný prospch listu. Aby i hmotn list

tak dležitý prosperoval, toho vele mu pejeme. S obsahem ob-

šírnji obeznamujeme tenáe na jiném míst. íslo i. vnováno
jest uctní jubilea A. Nlaleckého.

„Tygodnik illustrowany" pináší velmi pkný jubilejní lá-
nek, doprovozený etnými illustracemi. o polském básníku, Boh-
danu Zaleském.

Zajímavou zprávu literární pináší poznaiiská „Praca", že

totiž pekladatelem z polštiny a ruštiny, hlavn pak specielním

pekladatelem Sienkiewicze do stovinštiny jest prostý sedlák-

samouk Petr Aliklavec. Peklady jeho vynikají neobyejnou
pesností.

Vienac pináší v pekladu studii A. Volynského ..Ruští no-

velisté".

Dr. Bo. Prusík.
«

PEHLED POLITICKÝ.

Y n i t n i

:

I dnešní pehled zapoíti musíme nekrology. Opt stihla

síranu naši ztráta úmrtím a to dvou vynikajících len. Poslanci

Václav Janda a I g n á t H o i c a rozžehnali se s životem pl-

ným práce záslužné.
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Václav Janda narozen r. 1835. byl typem uvdomlého,
eského zemana, který hned v poátcích našeho života politického

nové doby vstoupil ne do ad, ale v elo hnutí, eský život ohro-

žujícího a na míst tom setrval až do konce života svého, moha se

tšiti výsledkem práce své psobící jak na celek našeho národa,

tak na blízké své okolí.

Dosti asto opakuje se u nás, že eský sedlák zachránil eský
jazyk a tím i národ svj ped úplným zánikem a bylo vty té zvlášt

pi vzniku strany agrární jako ag"itaního hesla používáno i od lidí

akademicky vzdlaných, kterýmž by na mlkost fráse té poukázati

mla znalost djin germanisace naší vlasti.

Jest sice pravda, že na mnohých, návalu Nmectva i pímo vy-

daných místech pes veškeré utiskování nezdailo se náš lid ven-

kovský národn udolati, — ale také bohužel musíme doznati, že na

stranách jiných a to práv v krajinách úrodných, sedláci naši, bez

útisk ano v blahob}tu žijící svojí lhostejností a neuvdomnlostí,
spojenou se híšnou touhou opiiti se po pánech a cizích, pipravili

nám pohromy, jichž následkm sotva se bráníme! Kde by dnes byla

ponmená msta na žatecku. chom.utovsku, litomicku a esko-
lipsku, kdyby v dob, kdy nebylo již útisk náboženských, ba ani

národních, kdy celý boj proti ešství v krajích tch vedl vlastn je-

diný lovk, biskup litomický Kindermann, náš venkov, naši
s^edláci vrni* byli zstali svému jazyku a národnosti ( svých

otc? Co by znamenali Nmci v echách bez tohoto velikého, kom-
paktního a bohatého území, z nhož se obyvatelé jejich mst do-

plují ? Jak usnadnn by byl zápas náš s iizkým pruhem Xmectva,
zvlášt když prmysl by byl v nm vyvinut! A osud kraj s hora

naznaených pipravoval se i Podipsku, do nhož (u Sttí) dráp

,,matky" Germanie již dkladn byl zasazen, kdyby nebyli v ruch a

život národní zasáhli mužové, jakým byl \" á c 1 a v Janda!

Doba prvních ..tábor", na které se v naší stízlivé dob po-

hlíží s despektem, vykonala u nás zvlášt piinním Jandovým kus

záslužné národní práce. Vlastenecké uvdomní bujn rostlo a tím

postupu germanisace pítrž uinna! S vrchu ípu, kde r. 1868

Janda navrhoval resoluci, za níž byl odmnn šestimsíním žalá-

em, rozhozené sém, na všech nivách eských hojného vydalo ovoce.

Václav Janda, byv dvrou svých spoluoban vyslán do íšské

rady i zemského snmu, ml na zeteli stále myšlenku svobody ná-

roda, vzdlání, povznesení a organisace selského stavu u nás.

K tomu smovala úsilná innost jeho a odtud pvod svj vzal

návrh dne 12. prosince 1888 na snmu podaný, na zavedení pí-
mých voleb v obcích venkovských, jehož uskutenní teprve na
sklonku života se dokal, jakož i založení Selské Jednoty.

Tato veejná, celku národa a stavu vnovaná práce nevyxerpá-

vala innost jeho úpln ! Zbýval okres a obec. kde vykonal vci



668 eská Revue.

celku tak prospšné, že ani nejvtší nepítel jeho zásluhy mu upíti

nemže. Byl proto ctn a vážen všemi obany, mezi kterými tak

dlouhá léta žil a oplakáván, když odešel.

Dne 3. bezna 1902 zemel v Marseillu Ignát Hoic a,

zemský a íšský poslanec, spisovatel a žurnalista. Muž nad jiné

obtavý a pracovitý, kterýž své povolání veejné vykonával vždy
se svdomitostí vzornou, a jemuž práv namáhavá innost posla-

necká zdraví podkopala ! Zdál se býti neúnavným, vždy byl ilým
a vlastnosti ty osvdil vrchovatou mrou v dob nejprudší obstrukce

nmecké i eské. Prohledáje nesnadné naše postavení politické, ekl
lidu našemu vždy pravdu, teba by tím mnohé bezdvodné sebe-

vdomí zniil, povždy však snažil se dstojnost našeho národa
obhájiti a neopomenul žádného vhodného prostedku ku dobývání
našich práv.

Jako poslanec bude Hoica vždy vzorem tm, kdo chtjí estný
ten úkol plniti jen ve prospch svého lidu

!

Spisovatelská innost Hoicova mla za pedmt z ásti život

vojenský, což pochopitelno u toho, kdo tak dlouhá léta na vojn
trávil, hlavn však vnována byla vcem našim ve Slezsku ! V té

píin nabyl Hoica z vlastního názoru velikých zkušeností a jest

litovati, že nemožno jich více použíti. Vedle etných lánk v Osvt
a feuilleton v Národních Listech díla jeho: „Drobné rty a po-

vídky", .,Z vln života", „Kresby a píbhy" a ,,Z lidské bídy",

jež doekaly se již tetího vydání, a román ,,Vra Budinská" dílo

to poslední

!

Význaným byl Hoica žurnalistou! Tu jej charakterisují,

opravdovost, pi-ímost a pravdomluvnost ! Neznal lstí, uskok a po-

mluvy a proto byl s tak podivuhodnou ochotou pijat volii svými

za poslance! Samostatn redigoval „Svobodného obana" ve Sla-

ném, v Plzni „eský Západ" a „Na stráži" a do konce svého ži-

vota ,,Hostimil".

Život Hoicv ubíhal ve chvatu úsilné práce duševní a proto

musil býti tak krátký.

Narozen 28. ervence 1859 v Brn a svými rodii, a iskromn,
pece peliv vychován oddal se po studiu reálky životu vojenskému,

vstoupiv do kadetní školy v Brn, pak v Terstu! Jako dstojník
sloužil v Uhrách, pak v Praze u pluku . 28. a v Budjovicích.
V r. 1884 vystoupil z inné služby vojenské stav se žurnalistou —
a tu rozvinul hlavn r. 1891 stav se ídícím žurnalistické kanceláe
jubilejní výstavy svoji innost. R. 1897 byl Hoica zvolen poslan-

cem íšským ve skupin mst Píbram-Hoovice a v r. igoi za

Píbram do snmu Království eského.

V íšské rad navázal etné styky s poslanci ostatních národ
slovanských, zvlášt s Poláky provádje tak prakticky a jedin
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správné zásadu slovanské vzájemnosti. Proto psobila náhlá smrt

jeho tak velikým dojmem za hranicemi naší vlasti a proto spchali

zástupcové bratrských národ rozlouit se s nim. Do hrobu pro-

vázela jej vedle eských také upímná, ze srdce jdoucí slova polská,

jež pronesl posl. Danielak.

Dva dobí lenové strany naší odebrali se k odpoinku vnému,
budiž jim pam nehynoucí.

V íšské rad od \'elikonoc projednáván pozvolna rozpoet

ministerstva kultu a vyuování a financí. Do dnes selhaly veškeré

výpoty a ujednáni pedsed, kteíž ped asem krátkým s vládou

doufali, že když ne do Velikonoc, jist hned po nich rozpoet bude

projednán. Dnes vidí se, že do polovice ervna rozpoet projed-

nán nebude, ani když se podaí ,,vdcm'' zase njaká státnická

malichernost, jakou bylo kontingentování eník.

Parlament tak, jak je. jest neschopen každé vážné akce. Tam,
kde jest možno pi nepatrných a takka samozejmých vcech vzbou-

iti strannickou váše a nepátelství k nejvyššímu napjetí. kde za

takových okolností používá se prostedk nejsilnjších s vdomím
a uritým pedpokladem, že nemohou a také nebudou míti následk
vbec žádných, tam pestává parlamentní jednání.

Píkladem toho zejmým jest jednání o resoluci ve píin
zízení prmyslové školy v Ces. Budjovicích, poslední to práce

zemelého prof. Dra. Kurze. Nmci spojili vc tu se záležitostí

školy prm}'slové v Chebu a upravili resoluci tak, aby zízeny byly

školy prmyslové eská a nmecká v obvodu obch. komor Budjo-
vické a Chebské. To se stalo jeden den a druhý upustili od reso-

luce té a když dvorní rada Ploj návrh jejich pijal za svj a byla

pro celá bývalá pravice, tu nejen že se proti tomuto svému návrhu

postavili, ale svým nejkrajnjším kídlem provedli kus takové rámu-

sové obstrukce, jaké od dob sedmadevadesátvch ve snmovn ne-

bylo !

Kdo ví, jak jest daleko od pouhé i pijaté resoluce ku zízení

školy prmyslové, musí uznati, že každé jednání s Xmci našimi

za krátkou dobu bude naprostou nemožností

!

Pes to, že jim dosud u rozhodujících kruh nic neublížilo,

a dlali, co chtli, nemže býti doba daleka, kdy i takoví otcovští

pátelé jejich, jaké v Dru. Kórbrovi a jeho ministrech spravedl-

nosti a financí nalezli, budou donuceni podpory jim odepíti.

Když byla resoluce o škole prmyslové v Ces. Budjovicích
šastn pijata, nastala nová veliká otázka .,politická'', a to v roz-

potu ministra financí

!

Položka subvence královské Praze v sum i6 milion korun,

kterouž pan Steinwender ve své nmecké dkladnosti nazval ,.assa-

naní", a to má býti vlastn malou náhradou za to, že obec
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Pražská staví mosty na erárních silnicích a nábeží za naviganí

erár, stala se oíškem, na kterém nmetí vlci zuby své zkusiti

chtli.

Dopadlo to jako pi Celji a Budjovicích — jen majoritu mli
proti sob mnohem vtší. Položka pijata znanou vtšinou 83 hlas.

Do debaty zasáhli naši poslanci Kaftan a Kramáe kteí podali

nejen pesné a vcné odvodnní, ale snad pro všecku budoucnost

na pravou míru uvedli, plané povídání Nmc o „daru", který

chtla Spoitelna eská obci Pražské na zavedení pitné vody ui-

niti. Nezdar Nmc pi všech tchto akcích ml za následek vy-

stoupení nmecké strany lidové ze souruenství.

Pro nás to výhodou žádnou není, ježto proti nám v zásadních

vcech budou vždy Nmci všichni za jedno. Snad budou míti jen

poslanci naši tužší práci s Drem. Kórbrem, kterého lidoví Nmci
donutí akceptovati jejich postuláty.

Boj zuí mezi Všenmci, t. j. mezi Wolfem a Schónererem

!

ilý Wolf v Cechách znan prohání pohodlného Schonerera, ale

ten, dle posledních zpráv, hodlá Wolfovi zasaditi ránu, kteréž, jak

doufá, ani politický život takové koky nesnese ! Wolf nemrava
a cizoložník Nmci v echách nošen na štít a oslavován, ale Wolf,

který bére úplatky z kartel cukrovarník, musí býti znien ! Jen
aby pp. Nmci naši i tuto dosi klidn nesnesli a neodnesl vše napo-

sled svtelský pán se svými panoši

!

Pes sedm msíc projednává parlament rozpoet a není možno
obejíti se bez nového provisoria ! Žádná reforma státní ani sociální

!

Žádný zákon, který by ponkud hloubji v život národ zasáhl —
praobyejný rozpoet a s tím nemže parlament z místa! A tu se

chce doufati, že v budoucnosti, ve které se eká vyrovnání — parla-

ment mže tak jak je obstáti

!

V Cechách provedeny dv volby do snmu a to v pardubické

mstské skupin a ve venkovských obcích litomyšl-poliských. Pi
prvé zvolen místní kandidát Staroech Dr. . Formánek, pi druhé
svobodomyslný kandidát samostatný PVantišek Dostál

!

Maai ztratili v dob poslední také dva vynikající politiky.

Zemel známý K. Tisza, o nmž ze stanoviska našeho ani po jeho

smrti nelze nic dobrého íci a ministr obchodu Horanszky. Tato
poslední událost bude míti as vliv na prtah ve vyjednávání Korbra
se Szelem, což prvému pi dosavadních neúspších pijde as ve-

lice vhod.

Zahraniní.

Rusko v Evrop i v Asii jest hlavním pedmtem pozor-
nosti. Události v Rusku evropském práv se odehrávající, na-

bývají bez odporu rázu kritického. Boue studentské nabyly takých
rozmr, že ani vládní listy ruské nebezpeného významu jejich

více neupírají a sotva ty byly ponkud utišeny, již oznamují se
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politické nepokoje v Helsingforsu a hned na to dlnické a selské

nepokoje v gubernii poltavské a v Charkove.

Smrt ministra vnitra Sipjagina, kterýž byl zastelen — to vše

znaí, že neteba ani viti všem poplašným zprávám dobrými pá-
tely Ruska tak ochotn rozšiovaným, aby se poznalo, že stav této

ohromné íše, by nebyl nel^ezpený, jest pece povážlivý. Bohužel

zdá se, že vláda v Rusku k zažehnání takové krise nezná, le pro-

stedku násilných, které mohou pomoci jen na as velmi krátký!

Nemoc vrací se znova a to v míe vždy vtší ! Jest teba reformy

!

Jaké, o tom rozhodovati mohou jen ti, kdo Rusko dobe a zevrubné

znají. Smšni jsou rzní ,.pátelé" ze západu, kteí by mu tak rádi

svými radami pispti chtli

!

Živý zájem, zvlášt u Germán, budí boue Helsingforské

!

Finsko jest vbec mnohým vdcm koníkem, po nmž by se rádi

svezli na Rusa.

Rusko národ finský zachránilo ped pošvédštním a poskytlo

mu takové svobody a volnosti, o jaké Rusové sami ani nesnili.

Nyní poznalo, že tam jest místo, kde by mohlo bjti ranno, ne

smrteln, ale pece ranno ! To v dob nedávno minulé bez obalu

bylo projednáváno Xmci, zvlášt pi zamýšleném spolku národu

Skandinávských, který ml k vtší moci a oslav Velkého Nmecka
býti udlán.

Tu jest ovšem pochopitelno. že Rusko chce se také ve svém
Finsku jako doma zaíditi, což ovšem jmenovit Nmcm píjemno
není.

V Asii Rusko dosáhlo úspchu podepsáním smlouvy o ]Mand-

žursku se strany Cíny, emuž pedcházelo uzavení zvláštní smdouvy

francouzsko-ruské specieln k \'ýchodní Asii se vztahující, což bylo

prostedkem, smlouvu Anglo-Japanskou úpln paralysujícím.

Nmecko vyslalo kanclée Biillowa na cesty za troj spolkem.

Ve slunné Itálii vyjednával s Prinettim, ve Vídni s Goluchovskim.

a dle nmeckých listu je obnova troj spolku hotovou událostí!

Tvrzení to je.st však více zbožným páním než pravdou ! Beze

zmny smlouva troj spolková nezstane a pom.ry stáie víc a více

tak se utváejí, že i po obnovení smloiivy — troj spolku de facto ne-

bude.

Anglie vyjednává o mír s vdci burskými a zdá se, že vy-

jednávání bude míti píznivého výsledku, ukoní vražednou válku

a vrátí Burm aspo doasn klid. kterého nutn potebují

strany ob.

Na Balkán ozvaly se pravidelné jarní bouky, které však

v krátce a bez trvalých následk zaniknou, pokud se tak již ne-

stalo.

V Praze dne 25. dubna 1902. —y—

.
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KNIHOPIS.

Nakladatelství E. Beauforta: Pítel domoviny r. XVIII. sv. 8. Mezi ho-

rami a lidmi od dr. Ivana Tavara.

Prus, Loutka. Vychází v Polské knihovn ses. 13—16. po 12 kr.

Sienkiewicz, Quo vadis, malé vydání seš. 19—22. po 15 kr.

Sienkiewicz, Quo vadis, velké vydání seš. 18—21. po 30 kr.

Sienkiew^icz, Drobné spisy sv. XIII. Na zmar. za 66 kr.

Nakladatelství J. Otty. Sebrané spisy Karoliny Svtlé. Prostá mysl.

Díl II. seš. 7. 8. celku 114. a 115. Sešit po 30 hal.

Victor Hugo. Hernani, peložil Jaroslav Vrchlický. Svtové
knihovny 255—56. 40 hal.

Jaroslav Vrchlický: Nové sonety samotáe. 2. vyd. Souborného

vydání básnických spis sv. XXIX.

Jaroslav Vrchlický: Mythy, 11. díl, 4. vydání. Souborného vydání

básnických spis sv. XL.

Adolf Heyduk: V samotách. Spisy Ad. Heyduka sv XXVI. Básn
z let 1886-1894.

Boh. Brodský: Z rozmar života, novelly. Laciné knihovny ís, 192.

Victor Hugo: Devadesát ti. II. vydání sešit 3. Cena 24 hal.

Jakub Arbes: Sebrané spisy díl II. sešit 16—18. Moderní upíi sešit

7—9. Cena 30 hal.

Karel Malý: Koktavost a jiné odchylky mluvy. Lidové rozpravy lé-

kaské, poádá MUDr. Lad. Haškovec. ada III. íslo 3. (27). 75 kr. (1-50

hal.)

F. A. Šubert: Z eského jihu, krajinné, místní a historické obrazy.

2. vydání sešit 2. 60 hal.

František Herczeg: Nahoe a dole. Román. Pel. Gust. N.

Mayerhoffer. Ottova laciná knihovna národní. íslo spisu 193. Bez udání ceny.

Ad. Heyduk: Spisy XXVII. Básn z roku 1859.

Henry W. Longfellow: Básn. Vybral a z angliiny peložil

Antonín Klášterský. Svtová knihovna . 259—260. Cena 20 kr.

J. M. Barie; Sentimentální Tommy, povídka o jeho dtství. Z angl.

peložil Jos. Bartoš. Anglické knihovny. ada II. sešit 5 a 6. Cena 24 hal.

Kar. Svtlé: Sebrané spisy. Na úsvit sešit 8. Celku sešit 122.

Cena 30 hal.

Nakladatelství Fr. Šimácka. Václav Vlek: Po plnoci, román. Díl I.

—II—III— IV. Václava Vlka, sebraných spis svazek VI—IX. Oba svazky 8 K.

MUDr. Otokar Zuna: Kosmetika, ošetování a pstní tlesné krásy.

Knihovna eských domácností III. K 150.

J. K. Toman: Nákup potravin a poteb domácích. Knihovna eských
domácností II. K 1'50.

J. St. Chodský: Karel IV. a jeho doba. Dalekohled, vzdlávací etba
pro každý vk i stav ís. IV. 36 vyobrazení a 2 obrazové pílohy. Cena 48 hal.

Dr. enk Kížek: eským paním, pravá pomoc a t. d. III. vydání,

upravil Dr. O t o k a r Z u n a, prakt léka v Praze. S 32. vyobrazeními. Cena 4 K.

eská grafická spolenost Unie: Spisy Julia Zeyera II. Novelly seš. 13.

Sešit 40 hal.

Spisy Sofie Podlipské II. Anna sešit 18. Sešit 30 hal.

Redaktoi: Prof. Dr. E. Frida (Jar. Vrchlický), prof. dr. B. Raýman. — Vydavatel E. Beaufort.

Tiskem E. Beauforta v Praze. — Nákladem vlastním.
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PRICINY NEINOVE)SIHO KONFLIKTU HEZI

BULHARY A SRBY V HACEDONIl.

Píše ŠTPÁN ADI.

Bulharský exarchat a Srbové. — Boj za slovanskou boho-
službu v Skoplj i. — Boj za metropolii v Skoplji — Srbský
kompromis s >VeIkou Všesvtovou Církví< v Caihrad.
Bulharský tisk a Srbstvo v Macedonii. — Souhrn fakt
a myšlének nezbytných pro posuzování konfliktu bul-

harsko -srb s k é h ó.

Dne 28. února r. 1870. odštpili se Bulliai od ,A eliké Vše-

svtové Církve" caihradské a založili samostatnou bulharskoti cír-

kev, ustanovenou zvláštním sultánovým fermanem pod vrchní

správou, zvanou ,,Btilharský exarchat" se sídlem v Caihrad.

Djiny bulharského exarchátu jsoti bez odporu skvlým d-
kazem, snad dokonce nejskvlejším, vytrvalosti, rozvážnosti a ráz-

nosti bulharských politikv a bulharského národa. !My arci jsme

píliš zvyklí pozorovati pouze jednostranný politický vývoj slovan-

ských národv a státv. Xebyl exarchat nejvtší bulharskou vymo-

žeností a proto jsme zpravidla o nm mli a doposud máme matné

a nejasné pedstavy. Dle úelu této stati teba zde upozorniti jen

na to, že v dlouholetém Ijoji o bulharský exarchat Srbové stáli po

boku Bulharv i to ne pouze jako jednotlivci, nýbrž jako nezávislý

národ, organisovaný v knížectví srbském, které r. 1867. docílilo

obratnou diplomacií knížete ^^lichaila, že Sultán odstranil ze Srbska

všechny turecké posádky a zbavil takto srbský národ historické

mry. Tehdy se ovšem to zdálo nejen nevyhnutelným, ale i pi-

rozeným. Poslyšme, jak o tom píše jeden souasník v 91. ísle ble-

hradského „Uskoku": .,Byly asy, když v Prilep^) existovaly

1) Prilip i Pilep, msto asi uprosted dnešní Macedonie, tém na

pl cesty mezi Bitoljem a Skopljem. Tu dle národní písn rftirodil se a žil

»Kraljevi Marko-?, personifikace všeho dobra a zla u jižních Slovan vbec

a u Srb zvlášt.

43
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srbské školy, v nichž srbští uitelé vyuovali dle srbských knili.

jNíj otec spolu s nkolika nejváženjšími Prilepany prvý otevel

srbskou školu a vydržoval srbského uitele. Já jsem se v této škole

uil ísti a psáti dle knih pinesených z Blehradu. Avšak od tch dob

vše se zmnilo. Nenávidli jsme eky a jejich vladyky (biskupy)

více než Turky. Bylo nutno, abychom se jich zbavili. K tomu praco-

vali Bulhai v Caihrad i toto jejich úsilí schvalovali jsme i pomá-

hali i my v Macedonii i Vaše vláda v Srbsku. Když exarchát (bulhar-

ský) (sultánovým) fermanem obdržel všechna i)ráva, nutná, abychom

trochu oddechli od Rekv, jest pirozeno, že jsme také my pistoupili

na jeho stranu. Exarchát nás osvobodil od ekv, otevel nám

školy, poslal uitele, or^^anisoval obce — zkrátka dal nám všechno,

eho jsme nutn potebovali. Vy jste nás mezi tím (v Blehrad opu-

stili, jakoby se Vás náš osud pranic netýkal. Krom toho pustili jste se

ve válku s Turky (1876.) a po této válce bylo nebezpené jen na-

zvati se Srbem. Považte tedy : Kdo byl na stran exarchátu, ml
všechno; kdo chtl zstati Srlicni, neml nic a vystavoval se tureckému

pronásledování. Celé jedno pokolení napojiUj se novým bulharskýui

duchem a novými ideami. Vesnice však zstaly dosti vrny starým

tradicím. Já nyní nemohu jinae: „kde jsem se našel, tu zstanu". Již

z tohoto úryvku Srba, který se stal Bulharem, a který klidn, upímn
a vrn líí píiny, pro se tak stalo, nnueme nahlédnouti dosti jasné

nejen do pomru Srb k bulharskému exarchátu, ale i do prvého zá-

rodku reakce i)roti bulharským národním úspchm a tím i do prvé

píiny tak ostrého dnešního srbsko-Imlharského sporu. 1 k(lyl)y lento

spor nebvl se již stal všesrbským a všebulharským, kdyby neohrožoval

politickou nezávislost Bulharska a Srbska a tím i národní jednotu, ba

i samou národní existenci jižního Slovanstva, stailo by poukázati po-

drobnji jak na národní a kulturní akci exarchátu, tak na pirozenou

reakci srbského živlu v Turecku, abychom správn celý spor pocho-.

pili a rozumným svým úsudkem k jeho odstranní pispli. Takto

však teba hloubji vniknouti v celou adu aspo onch faktv, jež

bezprostedn se pojí k otázce posvcení mitropolita Firmiliana za arci

pastýe onm Slovanm v skopljanském vila jetu, kteí se r. 1870. ne-

odštpili od caihradské pravoslavné církve, nesprávn nazývané

eckou.
*

Skopljanská eparchie (biskupství) náleží k onm pravoslavným

eparchiím evropského Turecka, kde v as velkého „bulharského roz-
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kolu" totiž r. 1870. pí^evážná vtšina slovanských pravoslavných ke-
sanv perušila dosavadní svá pojítka s caihradským patriarchou.

Proto také ze tí pravoslavných kostelv v Skoplji obdrželi odštpenci

dva a „pravovrným" byl ponechán kostel tetí sv. Spása (Spasitele).

V tomto kostele konala se bohoslužba pouze v staroslovanském

jazyku. Jelikož však po bulharském rozkolu a zvlášt po srbsko-turecké

válce a rusko-turecké ( 1866— 1868) do Skoplje se pisthovalo dosti ru-

munských obchodníkv a i také nkolik eckých železniních úedník
a emeslník, rozhodli místní Srbové, aby zvtšili píjmy svého kostela

a aby se ukázali pívtivými k pravoslavným cizincm, že píšt bude

se jen na jedné stran u oltáe zpívati staroslovansky, kdežto druhá že

ponechá se zpvu eckému. Bohoslužba sama zistala však nedotknuta,

totiž staroslovanská, již proto, že místní knzi neumli ecky. Tak z-
stalo do r. 1890. Tohoto roku ped Velikonocemi dorozumli se místní

Rumuni a ekové vedení eckým skopljanským konsulem a podporo-

vaní jak metropolitou Pajsijem, rodilým ekem, tak brannou tureckou

mocí, že staroslovanská bohoslužba má se násiln zrušiti. Skuten byli

knzi neumjící ecky z kostela vyhnání, staroslovanské knihy vyho-

zeny, církevní majetek a církevní píjmy obráceny na v} držování ecké

elementární školy v Skoplji. Z toho povstal spor, známý pode jménem

,,otázka o kostele sv. Spása v Skoplji".

Skopljanští Srbové stžovali si caihradskému patriarchovi, jenž

od r. 1890—96 vydal sedm rozhodnutí, jimiž se naizuje návrat celé

vci v dívjší stav ped sporem. Mezi tím však, co caihradský patri-

archát ruskému a srbskému diplomatickému zástupci podával veejn

tyto dkazy své nestrannosti, zasílal potajmo zcela opané instrukce

skopljanským ekm v ele s eckým metropolitou. Tito se konen
tak rozzuili proti slovanskému jazyku, že nedovolili v nm ísti ani

„Otenáš" ani evang-elium a že vyhrožovali nepipustiti k svcení ani

jediného klerika, neznajícího ecky.

ecko-pravoslavní Slované, totiž Srbové, vidouce, že po dobrém

nieho nedosáhnou, pohrozíH, že si silou dolnidou svého práva. Xový

metropolita Metod, a také ek, jsa lovk mírumilovný, lekl se

tchto hrozeb a jsa spravedlivým kesanem slíbil svému stádu, že

provede patriarchova rozhodnutí, že totiž opt zavede slovanskou

bohoslužbu.

x\by se ve svém zámru utvrdil, zpravil o tom telegraficky cai-

hradského patriarchu na Zelený tvrtek téhož roku a obdržel tele-

grafický souhlas, abv provedl daná naízení. ekové však pospíšili

43*
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si také s telegrafickým protestem a obdrželi od patriarchy telegra-

fické rozhodnutí, protivící se všem dosavadním : aby zstala ecká

bohoslužba a dovolil se pouze slovanský zpv na levé stran oltání,

což znamenalo, že slovanští knží, neznajíce ecky, nebudou moci

o Velkonocích sloužiti mši. A tak v noci na Boží hod velikononí

povstala mezi Srby na jedné stran, eky a Rumuny na stran druhé

pravá bitka v kostele, jejž turecké úad}' zaveli po j)erušené boho-

služb. Na to pišel z Caihradu do Skoplje Rek ochridsko-pre-

spanský, metropolita Ajubrož, jako mimoádný vyslanec s tmito

instrukcemi : aby vždy byly dv bohoslužby, prvá ecká, druhá slo-

vanská, píjmy však z chrámu aby patily pouze ekm. Nepo-

drobí-li se metropolita Metod tomuto rozhodnutí, aby s ním bylo

zavedeno vyšetování.

A metropolita Metod se nepodrobil, ])a vida, jaká se kivda

dje Srbm, promluvil k nim takto:

,,Tuto vc nerozešíte prosbami u takového patriarchy, u ta-

kového sxnodu a ])ed takovým jeho vyslancem. Ten i mn
íká, že v jeho eparchii jsou ekové, kdežto já vím, že tam

jsou pouze pobulharštní Srbové a poetní Rumuni. l'ro vás bude

nejlépe, vymžete-li si silou, co jest vaše. Vy sami vidíte, že patri-

archát dlí, místo aby pojil, že boí, místo aby stavl."

Po této rad zemel Metod náhle 16. listopadu 1896. Srbové

unaveni dlouhým bojem liyli již 31. íjna pistoupili na to, aby jednu

nedli bohoslužba byla ecká, druhou slovanská, tetí smíšená a al)y

dv tetiny pijmuv zstaly ekm. Avšak i tyto skromné požadavky

ekové odmítli a prohlásili, že dovolí slovanskou bohoslužbu na-

nejvýše každou tvrtou nedli, píjmy však že vesms sob pone-

chají. Nenadálá metropolitova snnl' zatlaila otázku bohoslužby do

pozadí, nebo nyní jednalo se o mnohem dležitjší vc, kdo se totiž

stane skopljenským metropolitou, ek i Srb.

li

Ješt roku 1892. byl caihradský patriarchát donucen jmenovati

eckému skopljenskému metropolitovi pomocníka znajícího nejen sta-

roslovanský bohoslužebný jazyk, ale i místní srbskou lidovou mluvu.

Jest tedy Skoplje velmi podobno Terstu, kde slovanští nepátelé

jsou nuceni, po bok nmeckému biskupovi postaviti pomocníka,

který aspo slovinsky mluví, když již slovansky necítí. Pomocníkem

zemelého metropolity Metoda byl Srb archimandrit Xiifor, nynjší
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metropolita rašsko-prizrenský. Dle církevních stanov ml ovšem
metropolitv pomocník pí-evzíti správu biskupství, až bude zvolen

nový arcipastý, jemuž sultán udílí baret a jenž jest povinen znáti

jazyk svý-ch vncích. '

Mezi tím patriarchv vyslanec Ambrož dovdv se ješt v noci,

že metropolita zemel, ^-edral se v jeho píbytek, vyhnal odtamtud

pomocníka Srba, zapeetil komnaty, nevyluuje ani kanceláe pomoc-

níkovy. Pi pohbu však sešlo se nepehledné množství Srbv a

dvacet slovansky zpívajících knží naprosto zahlušilo hlasy dvou knží

eckých, kterým Ambrož marn pikazoval, aby co nejvíce možná

kieli.

Vzdor všem uvedeným nezákonnostem Srbové zachovali poádek

a klid, protestovali však telegramem, jejž zaslali patriarchovi a jejž

podepsalo osmnáct knží s velkým potem národních pedákv. Žá-

dali zárove, ab}' Ambrož byl ze Skoplje odstrann a novým metro-

politou aby byl Srb. Zárove srazili se s Ambrožem, jenž s nimi

chtl mluviti ecky, naež oni hlun žádali, aby mluvil bud lidovým

jazykem srbským anebo ve státní ei — turecké. A arcipastý sku-

ten promluvil k svému stádu státním tureckým jazykem. Brzy

srbský lid pinutil Ambrože, aby odešel z metropole, totiž dne i6. listo-

padu téhož roku, když najednou jako blesk roznesla se zpráva, že

patriarchát dal zvoliti práv Ambrože za skopljenského metropolitu.

Z toho povstala pravá boue mezi srbským lidem, který ve svém roz-

hoení obsadil kostel sv. Spása a bezbranný se prodral skrze ady

tureckého vojska, aby zase jednou byl pítomen slovanské bohoslužb.

Když Turek Alajbeg žádal, aby byl chrám vyprázdnn, a když ja-

kýsi Pandurov, bohužel rodem pravoslavný Bulhar, s fesem na hlav

šel k oltái, odpovdl mu srbský knz: Pane, vy jste kesan, a víte

tedy, že boží služba nesmí se porušovati. Tato událost, jak i mnohé

pozdjší naplnila sice turecká vzení srbskými ,,revolucionái", záro-

ve však uvdomila srbské obyvatelstvo jak ve Skoplji tak v celém

okolí a pohnula je k tomu, že lid zvolil si zákonné pedstavenstvo

t. zv. biskupskou radu, které svil i správu biskupského majetku

i zastupování všech svých náboženských a kulturních zájmv ped

patriarchátem caihradským. Srbské deputace zavítaly nyní do Cai-

hradu a celá otázka dostala se do ady onch diplomatických otázek

v osmanské íši, v nichž ruská diplomacie tak asto pronáší rozho-

dující slovo.
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Netrplivost eckého Fanaru v Caihrad, nedvivost Turkv
proti všemu srbskému a shovívavost Bulharv vi choutkám eckým,
kdekoHv tyto byly namíeny proti právm srbským, to všechno bylo

by zajisté zmailo srbské požadavky v Turecku vbec a ve Skoplji

zvlášt. Avšak opatrností srbské diplomacie za poslední války ecko

-

turecké a obratem v ruské diplomacii, která si znenáhla poala uv-
domovati slovanské své poslání v Caihrad, byla urovnána cesta

ke kompromisu mezi patriarchou a skopljanskými Srby.

Caihradský patriarcha jako vrchní hlava ,,Veliké Všesvtové
Církve" tžce totiž nesl, že metropolitovi Ambroži sultán odepel
biskupský baret, a že jej jeho oveky pinutily, aby se skrýval ve dne

v noci v ecké skopljanské škole. K tomu nadešla ješt hrozivjší

situace o Vánocích r. 1896.

Patriarcha totiž nechtje, aby pravoslavní v Skoplji zstali o tak

velikých svátcích bez služby boží, dorozuml se se srbskou deputací

v Caihrad, aby se tentokráte sloužila výminen smíšená boho-

služba ecko-slovanská, ale za podmínkou, že Ambrož nevstoupí do

chrámu a že v modlitb nebude jmenován jako metropolita, nýbrž

na jeho místo že bude proneseno jméno patriarchovo. Rekové však

proti této úmluv vplížili se na štdrý veer potajmo do chrámu

v ele s Ambrožem a pod silnou vojenskou a etnickou stráží. Mezi-

tím srbští pedáci ovšem ped tureckým úadem vyjednávali o podrob-

nostech smíšené bohoslužby. Když lid zaslechl, že .Ambrož jest

v chrám, shrnul se kolem nho a zase jako nedávno ped tím vzdor

bodákm vešel do chrámu a vyhnal odtamtud Ambrože, jenž se na

své štstí ztratil ve tm.

Celý rok 1897 trvalo vyjednávání mezi patriarchou a zákonným

pedstavenstvem srbských vících. Vyjednávání se ovšem ile súast-

nila ruská a srbská diplomacie.

Mezi Srby v Království objevilo se v té dob dosti znané hnutí

oddliti srbskou církev od caihradského patriarchátu a založiti srb-

ský exarchát dle vzoru exarchátu bulharského. Jako nejpádnjší

dvod tohoto oddlení uvádlo se faktum, že úedn v Turecku ne-

existuje a nebude existovati srbská národnost tak dlouho, pokud Sr-

bové nebudou v zcela samostatné církevní organisaci. Pipomínalo se

na doklad toho, jak ped bulharským exarchátem existovala pouze

turecká a ecká národnost ; tato pod názvem „rum-milet" ; a že teprve

od r. 1870. turecké úady uznaly také „bulgar-milet" (bulharský

národ). Avšak v Blehrad dobe vdli, že ruská diplomacie vze-
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pela by se všemi prostedky proti srbskému ..rozkolu", jako by byla

bývala povstala i proti rozkolu bulbarskému. kdyby Bulhai nebyli

hotovi pijati unii s ímem, podržíce ovšem staroslovanský obad.
A s tímto pestoupením na unii nemohli v Blehrad Rusku ani po-

hroziti, jelikož Srbové, jsouce v píkrém sporu s katolickými Chor-

vaty z dvod své protichorvatské taktiky nemohli a nesmli ani po-

mysliti na podobný donucovací prostedek. Zkrátka tedv ruská di-

plomacie dobe vdla, že Srbové ze svého antagonismu proti Chor-

vatm ani jednotliv nepestoupí na unii, a proto její zástupce v Ca-

ihrad rozhodn prohlásil, že ponechá Srby jejich osudu, jakmile

jen hlcsnou o rozkolu od .,\'eliké Církve".

Z této slepé uliky v}šli Srbové tímto estným kompromissem

:

Patriarchát dá zvoliti Srba archimandrita Firmiliana za správce

skopljanské eparchie (biskupství ) a dá mu vlastnoruní svj list. jímž

jej pedstaví tureckým úi^adm ; Ambrož obdrží baret za skopljanskou

eparchii avšak pod podmínkou, že se nevrátí do Skoplje. nýbrž že

bude ekati v Caihrad, až se uprázdní jiná eparchie, ecká; až se

tak stane, bude Firmilian zvolen za metropolitu Skopljanského.

R. 1898. obdržel Ambrož skuten eparchii bitoljskou. naež

Firmilian byl zvolen metropolitou skopljansk3-m, takže ml již ped
tymi lety býti posvcen a nastolen za metropolitu. Avšak tu povstala

nová opposice, tentokráte ne již se strany historických nepátel, nýbrž

se stranv národních bratr, se stranv bulharské.

O celém jihoslovanském tisku je dosti všeobecn známo, že

stojí na daleko nižší úrovni intelektuální a morální, než jihoslovan-

ská literatura a vda. Jest také známo, že strannictví, osobní nepá-

telství v denní jihoslovanské politice bezmála vždy rozhoduje. Málo

však ví se o tom. že jak v slovinských a chorvatských, tak v srbských

a bulharských redakcích vládne naprostá neznalost jihoslovanských

a slovanských pomrv, ba že asto pesné informace možno ob-

držeti pouze o místním život anebo spíše o místních tenicích. A tak

nalezneme pomrn dosti snadno jihoslovanského novináe schop-

ného napsati lánek, ba i studii o anglickém parlamentarismu a fran-

couzské revoluci, o nmeckém socialismu, o švédsko-norvéžském kon-

fliktu, kdežto o nejbližších vcech v Macedonii, v Bosn a Hercego-

vin a podobn zpozorujeme naprostou nevdomost, starý to pramen

jednostrannosti a vášnivosti.
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Tak ani o Macedonii není radno informovati se bu na srbské

nebo na bulharské stran, nýbrž teba porovnati, co píše se a mluví

v Blehrad a v Sofii nebo ješt spíše, co o tomto pedmte napsali

Nmci, Francouzi, Angliané a — Rusové.

Když takto se informujeme, zarazí nás v bulharském tisku nej-

více vytrvalost a tvrdošíjnost,, s jakou se v Macedonii naprosto po-

pírá existence Srbv.

V té vci není rozdílu mezi nejlepším prý znalcem národopisných

macedonských pomr, nedávno zavraždným ministrem osvty Kau-
ovem a mezi ])rostým roznášeem denních list. Vždy Kauov ve

svém díle v celé Macedonii našel pouze sedm set Srbv a v skopl-

janské eparchii, na které nám nyní nejvíce záleží, nenašel ani je-

diného.

Jaký tedy div, že celý bulharský tisk jednomysln tvrdí : v Ma-
cedonii vbec a v skopljanské eparchii zvlášt není Srbv a proto ie

protiví jak kanónm pravoslavné církve, tak státním zájmm turecké

íše, aby se ze strachu ped srbskou propagandou a pod vlivem ne-

informované ruské diplomacie vysvtil v Skoplji za metropolitu Srb

Firmilian.

Posvcení Firmilianovo není tedy píinou všeobecné národní

nevole, která rozvíila bulharskou veejnost, a kterou projevili zvlášt

radikálním zpsobem jmenovit bulharští studující v cizin. Veškera

boue rozpoutala se pouze proto, že každý uvdomlý Bulhar ví
— vdti to nemže a nemá odkud — , že v Macedonii není ani jed-

noho jediného Srba.

A pece i samy bulharské denníky, ba i bulharský caihradský

exarchát ve svtlých okamžicích mluvily a psaly jinae, než iní

dnes. Tak sofijská „Blgaria" v 92. ísle ze dne 17. listopadu 1898 má

lánek o školních pomrech v mst Trne severozápadn od Sofie

blízko srbské hranice a píše mezi jiným doslovn: „Zavítá-li kdo do

njaké školy v Trnském kraji, uslyší pouze zkažená bulharská slova

vedle istých srbských slov a výrazv . . . Jelikož uitelé ve škole

mluví týmž jazykem, budou dti skutenými ddici mluvy a tradic

svých ddv a otcv, totiž dobrými Srbofily s jazykem bezmála

„srbským".

Srbofil znamená ovšem tolik jako Srb.

U samé Sofie jest tedy bezmála srbský jazyk a srbská tradice,

ale v Macedonii, která ve své severozápadní ásti byla kolébkou srb-

ského státu a zstala podnes nejen zempisným stediskem srbských
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zemí, srl:)ských tradic a nadjí, v té ^Macedonii Srbv není! To lo-

vku bezdky pipomíná stejný osud Chorvat v Bosn a Hercego-

vin, jež v ásti nazývané posud Tureckým Chorvatskem, byla p-ed

tisícem let jevištm starobylé chorvatské slávy a územím, pojícím

dalmatské Chorvatsko s posavským za vlády národní dynastie chor-

vatské. V Bosn a Herceg-ovin popírají totiž Srbové tak vvtrvale

a dsledn existenci Chorvat, jak to iní Bulhai s nimi v Mace-

donii.

Avšak slunce nelze zakrýti dlaní, praví národní písloví a tak

i sám bývalý tajemník bulharského exarchátu vedle 25.000 dom
bulharských uznává v skopljanské eparchii pece osmnáct dom srb-

ských. Zmínná ,,Blgaria" nachází jich dokonce tyi tisíce dv st

tyrycet jeden a zpráva bulharského exarchátu, vyšlá ped dvma
msíci, uvádí srbských dom sedm tisíc pt set šedesát devt.

Tento poet neliší se valn od objektivní statistiky srbské z péra

pednosty macedonského oddlení v srbském ministerstvu zahrani-

ných záležitostí. Sretislava Simie, který v celém skopljanském bi-

skupství napoetl srbských dom devt tisíc devt set osmdesát dva asi

se šedesáti tisíci obyvatel a exarchijských (totiž bulharských!) dvacet

tisíc šest set dvacet sedm domi°i se sto dvaceti tisíci obyvatel.

V procentech jeví se pomr obyvatelstva takto: ze všeho oby-

vatelstva: 16 pro. patriarchistv (Srbv), 32.4 pro. exarchistv

(Bulharv), 44.3 pro. mohamedán, 6 pro. ostatních.

Ze slovanských dom. 32.1 pro. náleží patriarchistm, 65.6 pro.

exarchistm.

Hlavní vcí zde jest, že jen dle bulharské statistiky jsou celkem

142 rumunské domy a 17 eckých, a že pece Bulhai byli by úpln

spokojeni, jak byli dosud, kdyby v Skoplji metropolitou byl ek.

Odkud tato nepochopitelná zaslepenost?

Aíezi jiným hlavn odtud, že turecká statistika Srb v Turecku

zpravidla neuznává, a že v tom jde tak daleko, že na osudném Ko-

šovém poli napoetla sto ti tisíce sto osmdesát ti Bulhary a ani

jediného Srba.

A proto bulharský „Církevní vstník'', úední to orgán exarchátu,

pinesl lánek, jenž dal ton celému l)ulharskému tisku, a v nmž jsou

také tyto ádky: „Volba Firmilianova, dílo politiky, která jde za

tím, aby rozštpila bulharský národ a uvrhla ho do boje, v nmž by

se sám vyhubil, vyvolala nevoli a energické hrozby v celém bulhar-

ském národ. Bulhai ze všech eparchii ve vilajetech (tur. krajích)
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protestovali ped vysokou Portou proti volb Srba na biskupské

keslo z této strany Šaré planiny, kde dle úedního sítání, a dle pro-

hlášení samého tehdejšího velikého vezira, zemelého Lifat-pašy není

žádných Srbv."

„ . . . Jako hlasatelé míru, zákona a spravedlnosti mv jsme do-

nuceni vysoce pozvednouti svj hlas proti všem onm, kdož by chtli

posvcením srbského archimandrita na ryze bulharskou eparchii po-

másti pívržence bulharské církve; jako obhájci církevních práv po-

svcených carským (sultánovým) fermanem . .
."

Tak tedy bulharský tisk a jím svedená bulharská mládež, ba do-

konce i celá bulharská veejnost dovolává se dnes ve svém sporu se

Srby výhradn tureckého sítání, })rohlášení velkého vczíra a ferman
sultánov3xh ...

*

Bulharské noviny tou se sice velmi málo v Srbsku vbec a

v Blehrad zvlášt, ba i srbské knihy tou se tak málo, že v národní

blehradské knihovn bylo v roce 1901. peteno pouze 26 knih, kdežto

nmeckých peetlo se 1649! Ale to nikterak neznamená, že Srbové

se nezajímají o to, co v Bulharsku se píše, jmenovit o macedonských

vcech. Zajímají se o to zvláštním zpsobem: bedliv stopují každý

projev bulharského šovinísmu, nebo správnji eeno zaslepeného

bulharského ])artikularismu, zvtšují jeh.o rozmry do nekonena a

sami sebe pesvdují, že o jihoslovanských vcech a zvlášt o srbsko-

bulharských pomrech nelze s Bulharskem vbec ani rozumné pro-

mluviti. Ba takovou methodou úryvkovitého citování pouhých bez-

smyslných a jednostranných náhleduv bulharských pišlo se tak da-

leko, že v Srbsku všeobecn považují Bulhary nejen za duševní sla-

bochy, ale s malou výjimkou i za mravní vyvrhely. Podobn jest tomu

i mezi Chorvaty a Srby, avšak zde jednak totožný spisovný jazyk

a stejná mluva, jednak smíšenost Chorvatv a Srbv na velké ásti

spoleného území znemožnily aspo posud, aby se z chorvatsko-srb-

ského sporu stal bratrovražedný boj v pravém slova smyslu.

V tomto boji Srbové se považují ohroženými a pi každé píle-

žitosti dokazují sob i jiným, že se pouze brání. Klasickou jest v tomto

smru jejich methoda. Píší a mluví asi takto:

Pedstavte si, že jste v rodném mst kraljevie Marka Prilip

a že procházíte se pod okny bulharské školy. Tu najednou slyšíte

otázku: Co jsi? — Bulhar, odpovídá dtský hlas. — Co jest tvj

otec? — Pravý Bulhar. — A tvoje matka? — Pravá Bulharka. —
Co byl kraljevi Marko? — Bulhar duší i tlem.
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Pomyslete si, že ve sta a sta bulharských školách podobn se

„vyuuje", že bére nám se jazyk, jméno, djiny, vše, vše co máme
a že se ješt od nás žádá, abychom se na to klidn dívali. Co tomu

í-íkáte? Tak se mne ku konci svého vypravování mezi jinými tázal také

jeden bývalý srbský konsul v Macedonii.

Odpovdl jsem: Podobná praxe jest mi velmi dobe známa

z našich styk chorvatsko-srbských. Já v tom vidím pouze neodola-

telný zákon pírody, totiž nevyhnutelnost naší národní jihoslovanské

jednoty. Jenže prozatímn pibližujeme se k ní takovými oklikami

a takovým nerozvážným zpsobem.

Což takové pobulharšování že jest cestou k národní jednot?

Nikoliv cesta, nýbrž oklika. Xa cest k jednot bulharský uitel

ekl by srbským dtem: Kraljevi Marko byl Srb jak jsou i Vaši

rodie a jak jste již i vy, avšak i my, Bulhai a ješt více Chorvaté,

ba i Slovinci považují jej národním svojím hrdinou.

— Tak já jsem dle toho také Chorvat a vy Srb?

— To z toho neplyne, avšak nic nevadí, eknete-li mi Srb. Já

vám odpovím, že máte pravdu, ale já se sám nazývám Chorvatem.

Zárove vám však oplácím, že vy jste Chorvat a nazýváte se Srbem.

— To jest konfuse, kterou nikdy nepipustím; kraljevi Marko

byl Srb, a kdo mu jinae ekne, tomu rozbije hlavu.

— Já myslím, že jest lepší konfuse než rozbíjení hlav. Avšak ani

konfuse nepotrvá, jakmile si poádn všimneme toho, že jsme my je-

diní ,,národové'', kteí si navzájem kradou jazyk, djiny, literaturu

atd. zAnebo skuten nevidíte nieho v tom, když kraljevie ]\Iarka

kradou Srbm pouze Bulhai a Chorvaté a ne Turci, ekové, Rumuni

a Maai.
— Vidím, vidím, že ani naši nejzuivjší národní nepátelé nejsou

nám tak nebezpeni, jako domnh naši národní brati.

Mluv takto vyjádil pan konsul mínní vdí inteligence nejen

srbské, nýbrž jihoslovanské vbec, vyjma ponkud Slovince. Srbm

jsou tedy dle jejich „pesvdení" Bulhai nejvtšími nepáteli, proto

že bulharský exarchát „pohltil- na sta tisíce srbských duší, protože

bulharští uitelé mohou uiti také srbské dti a bulharští knzi kázati

srbskému lidu ! A ješt se naivní politikové táží, odkud politická bez-

mocnost a kulturní zakrnlost jihoslovanské inteligence.

Ze všeho, co bylo eeno, jasn vysvítá, že o bulharsko-srbském

sporu anebo správnji o srbsko-bulharském boji a vraždní nelze roz-

umn a spravedliv souditi bez jistých vdomostí a bez jistých ideí.
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Kdo nezná, s jakými obtmi a s jakými srbskými sympathiemi v}^mohli

si Bulhai svj exarchát, nebude v nm hledati jihoslovanskou hradbu

proti helenisaci a bulharský národní štít, jenž ml nahraditi dnešní

bulharský stát. Kdo nepoznal duševní lenosti a zakoenných ped-
sudkv tureckých úadv, nepochopí, že Turek v každém Srbu, jenž

nco vytýká svému patriarchovi a nechce se odštípiti od ,,Velké"'

caihradské církve, vidí pouhého buie, agenta srbské blehradské

vlády. Kdo nevidl, jakého vhlasu v Turecku požívá Nmec
(„Svábo"), který nejen dobyl Bosny, ale pátelství sultánova, kdo

totiž nezpozoroval, že „Švábo" jest personifikace obou ,,carských"

vlád, vídeské a berlínské a to ve spojení s politikou papežskou, ne-

dovede si vysvtliti horený strach všech pravoslavných a nejvíce

Srbv ped švábskou katolickou propagandou. Kdo, a to jest nej-

dležitjší, neuvážil dostaten, že ptistoleté otroctví tureckému

státu, který b}l vlastn vždy pouhým hrabivým vojenským táborem,

nejen otáslo ale i jDodkopalo veškeré základy státního života, ten

v neurovnanosti jihoslovanských veejných pomrv uvidí pouze ne-

klaniný dkaz jihoslovanské politické nezralosti. Kdo konen nezná

do podrobnosti djin srbského a bulharského povstání a diplomati-

ckého pozadí, na nmž se odrážel státní život Bulharska, Srbska a

erné Hory za posledních dvacet let, tomu bude nesnadno viti, že

v Sofii, na Cetyni a v Blehrad vedle celé ady panských pleticháv

a domýšlivých dlažbošlapv existují teba ojedinle silné povahy,

bystré a duchaplné hlavy.

Avšak i nejpesnjší vdomosti o veejném i soukromém život

jihoslovanském nepovedou nás správnou cestou, bez upímné lásky

k celému jihoslovanskému národu a bez jasné idey, že souinnost

Bulharska, Srbska a erné Hory, Chorvatv, Srbv a Slovincv

v jejich rámci, jest nevyhnutelnou podmínkou nejen pokroku a svo-

bodného vývoje, nýbrž i samé národní existence a již ástené státní

nezávislosti jižních Slovanv. A kdo i bez znalosti faktv i bez stejné

lásky ku všem jižním Slovanm a bez ideál o spolené jich bu-

doucnosti, chce souditi vzájemné jejich spory, ten jejich styky pouze

otravuje a pispívá k tomu, aby se rozšíilo a utvrdilo mínní, že slo-

vanský jih jest a zstane tak dlouho chaosem, pokud se nad ním

nevznese nejen obrodná síla nmeckého ducha, ale i pojící moc n-

meckého železa.
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O PELIDNNÍ.
Napsal Dr. DOBROSLAV KREJÍ.')

(Lidnatost. Vliv její na hospodáský a spoleenský život. Úinek rostoucí lidna-

tosti: Dlba práce se svými dsledky. Vtší lidnatost do jisté míry žádoucí.

Snahy státník, podporovati vzrst obyvatelstva: Ve Spart, v ím, ve stedo-

vku, a za vlády merkantilismu.)

Pro hospodáský i spoleensk}^ život a rozvoj každé zem má
obrcninou diiležitost, jak hust jest obydlena, ili její lidnatost.

Tam, kde jednotlivé rodiny nebo malé skupiny jich žijí na míle

cesty od sebe, docela jinak se hospodaí a žije. než v zemi. kde se

tísní vesnice na vesnici, msto na msto. V úrodných zemích velmi

ídce zalidnných, jako jsou dosud na p. republikv jihoafrické, ted

tak asto jmenované, nebo nkterá úziemí Ameriky, Sibie atd., na-

lézá v letech normáln úrodných každý jich obyvatel pomrn
snadno více než dostatenou V3'živu pro sebe i pro rodinu sebe et-

njší ; za to však vžd3xky pomrn nesnadno jest mu opatiti si

vtšinu ostatních poteb životních krom výživy, ba mnohý z nich

musí se vbec odíci tém úpln a na vždy, zejména jemnjších

poteb kulturního života : Divadlo, umlecké požitky vbec, v}-šší

vzdlání dtí, pohodlí a pepych moderního lovka zstávají mu
více mén nedostižným ideálem. Pijde-li pak zlj' rak neúrody a ná-

sleduj e-li snad za ním druhý, tetí, vycení na nho brzo píšerné

své zuby vlk — hladu ; v zemi tak indce obydlené není podmínek

pro prostedky dopravní, jež by tam rychle dovezly scházeficí množ-

ství obilí z krajin jiných, není zpravidla ani dosti zboží, za nž
by se obilí koupilo, ani dosti obchodních styk potirebných. Žije

se tam tedy vtšinou prostým primitivním životem farmá, ne-li

dokonce pastevc nebo lovc; v letech píznivých šastn, v pe-

bytku hmotných poteb k živobytí nejnutnjších, ale bez pepychu

a vtšinou i bez jemnjších požitk hmotných i kulturních, — v le-

tech nepíznivých pak bídn nel) i zoufale.

1) Zahajuji tímto lánkem adu pojednání o jednotlivých zajímavých

otázkách z theorie populaní statistiky, vdy a politiky (demografie i dé-

mologie). Chci jimi uvésti také eského tenáe na dležité pole moderního

myšlení, jehož dosud u náš málo si bj-lo všímáno. Psáti je chci co možná po-

pulárn, aby je mohl každý ísti s užitkem a lehce; nemá to však býti na

úkor jejich vdeckosti: Mají sice seznamovati také s výsledky cizích bádání,

ale methodou vlastní a s vlastními doplky.
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Když však v zemi stejn veliké a od pírody teba stejn na-

dané jest obyvatelstva 2okrát, 3okrcát, sokrát tolik, tu by je už

prostý život farmá, pastevc nebo lovc všecky neuživil, ani

v letech normáln úrodných. Tu již nezbývá na každého tolik pdy,
by si mohl vybrati jen nejvhodnjší a nejúrodnjší a bez velké

lopoty dobyti z ní nadbytek potravin ; tu se již musí využitkovati

každý kousek zem ke vzdlání vhodné, musí se v potu tvái vzd-
lávati co nejlépe, plodnosti jeho musií se napomáhati hnojivem, hlu-

bokou orbou, zavodováním a vždy novými pokroky techniky zem-
dlské, ab>' se na každého obvvatele dostalo potebného chleba. Tu
nezbývá již zemdlci s dstatek asu, aby si sám shotovoval také

vtšinu nebo do^konce všechny ostatní poteby, jako v dobách onoho

primitivního hospodáství ; a také by už nemohli všichni lidé najíti

dosti práce pi zemdlství a dosti pdy k ní. Proto nestaví si již

rolník sám potebné budovy, nýbrž dává si je postaviti od zedníik,

tesa, pokrýva atd., ncshotovuje si sám potebné nástroje i ná-

adí, nevydlává si sám koze na odv i obuv, nešije si je sám, ne-

dává si od ženy v prázdných chvílích utkati plátno na košile atd.

atd., nýbrž vše to výhodnji a lépe obstarají nui jiní. kteí jen tím

se zamstnávají a kterým on za to zase postupuje ást svých žní.

Tak provádí se v zemích hustji zalitbiných dlba práce,

tato mocná i nutná podmínka pokroku. Každý má ted" už jen užší

obor zamstnání, mže mu tedy vnovati všechíín svj lun a všechny

své síly, i nabývá v nm takové zrunosti a zku.šenosti. jaké bv

nikdy nemohl dojíti ten, kdo nnisil všechno si obstarávati sám. Tak

nejen že se vvrobí všelikých poteb více, než by bez dlbv pvkcQ

bylo možno, ale výrobky jsou též stále dokonalejší, úelnjší, jem-

njší. A mimo to zbývá lidstvu ješt dosti asu k pemýšllení, bádání,

pokusm, k-e vzdlávání sebe i druhvch, k vynálezm, vd a umní.

Pobídkou ke všeliké takovéto innosti kulturní je jednak poteba

jednch, nalézti si za složitjších tch pomr nové zamstnání

a tudíž obživu, jednak snaha druhých, zpíjemniti si za pebytky vý-

sledk zvýšené své innosti život co možná nejvíce.

A s pibývající lidnatostí pokrauje dlba práce i pokrok v zemi

ješt dále. Zemdlství musí se snažiti novými pokroky zvýšiti výnos

pdy dosavadní a plodnými uinit i pdy dosud neúrodné. Na místo

emesel všeobecných nastupují emesla odborná: Na místo záme-

níka, který dovedl pomalouku udlati vše, co se ze železa udlati

dá, nastupuje celá ada odborník, z nichž každý dovede v}robiti jen
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jeden nebo nkolik druh vcí, ale za to výborn a rychle. Mnohá
emesla vbec jsou nahrazena továrnami, v nichž dlba práce po-

mocí stroj provedena je co nejšíre. Také innost tch, kdo spro-

stedkují výmnu rzných tch výrobk, tak aby i ten, kdo dlá na

pí", jen cvoókv do bot, dostal za n výmnou (prostednictvím penz
ovšem) vše, eho potebuje, ted>' innost obchodník a dopravova-

tel stále se dlí a zdokonaluje. Poteby lidské se mxnoží a zjemují,

blahobyt v zemi stoupá, a ani rok neúrodný, ba ani celá ada jich

za sebou nedovedou samv o sob zpsobiti v takové zemi hlad v tom

pravém, dsném slova smyslu dívjším: Zdokonalené protedky do-

pravní — železnice, parolod — pivezou tam rychle zásobu obilí

ze zemí sebe vzdálenjších, kde se ho dosti urodilo, a vysoko vyvi-

nutý prmysl i obchod zem oné poskvtno:\ jí dosti prostedk ke

koupi obilí tolio.

Jest t e d \' vtší lidnatost zem do jisté m í r \- ž á-

doucí, psobíc jako mocná vzpruha pokroku i podmínka jeho.

A to pokroku jak h o s p o d á s k é h o, tak' spoleenského
i kulturu íh o. IMimo to mže zem, mající pi téže rozloze 2okrát

tolik obyvatel než druhá, postaviti do pole aspo lokrát tolik voják

a dáti jim aspo 5krát tolik dl — a to zstává bohužel velmi d-
ležitA^m, dokud bude míti každý stát v konqertu národ závažný hlas

jen dle mírv bodák a dl, jimiž ho mže podepíti. Má tedy lidna-

tost zem také veliký význam p ol i t i c k ý.

Zvlášt tento poslední význam její býval ode dávna uznáván

tmi, kdož ídili osudv státv. A proto snažili se mnozí z nich pod-

porovati vrst obyvatelstva ve své vlasti, jak jen dovedli.

Již staí Rekové a ímané vydávali k tomu cíli adu pedpis.

z nichž známy jsou zejména písné zákon v Sparan a ímská lex

Julia et Papia Poppaea.

Ve Spart naízeno bylo všem státním obanm, že se musí

oženiti, a kdo tak neuinili, byli jakožto neposlušní zákon stiháni

pokutami a jinými tresty, zvlášt hanlivými. Pi satku pak mlo

býti dbáno, bv úel jeho — opatiti státu co nejvíce a co nejlepších

nových oban — bvl co nejdokonaleji dosažen. Proto stiháni po-

kutami nejen ti, kdo se vbec neoženili (^'-^-v; a7ap.'.o'j), ale i ti,

kdo se oženili pozd nebo „špatn" pro úel ten ('^•'^'^i o'!f'.';yy.'.oj

a /.oí/.z'{OLij.ic\j) . Mimo to pak veein odm.ováni otcové, kteí

dali státu aspo ti statné svn_, . Ba dle Plutarcha nespatováno ve
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Spart nic hanlivého v tom, když starší muž uvedl k své mladé žen
jiného mladšího muže, od nhož mohl se nadíti zdravých dtí.

Podobn ukládaly v ím zákony Juliv a Papiv-Poppaev
(z prvních let naší kesanské éry) všem obanm a obankám satek
a plození dtí pímo za obanskou povinnost. Muži v 2=;. ženy v 20 le-

tech mli již míti pedepsaný poet dtí. ..Neposlušní" také tu stiháni

rznými tresty a újmami na majetku, na právecli obanských i na cti,

..poslušní" odmováni.

Rozumí se, že všechny ty a podobné zákony málo ^^e osvdily.

Jakmile tu nebylo pirozených podmínek pro rozmnožování obyva-

telstva, nedalo se toto trvale vynutiti žádnými takovými násilnými,

nepirozenými prostedky. Díve nebo pozdji musily zákony ty, tak

píke zasahující do nejintimnjších práv jednotlivcových, býti zru-

šeny, — úpadek Sparty ani íma jimi odvrácen nebyl.

Ve stedo v k u nelj\]y i)odobné pokusy opakovány, pokud

mi známo. Nebylo pro n také podmínek. Jednak bylo tehda beze

všech zvláštních zákon horliv posloucháno píkazu pírody i bible

:

,,Rostež a množte se!'", jednak považovali tehdejší vládcové lid na-

mnoze jen za bezcenný materiál, o njž se mnoho nestarali. Byl jim

sice dobrý pro stálé jejich boje a také jeho dan picházely jim vhod,

ale aby aspo práv proto snažili se podporovati jeho zdar a roz-

množování, k tomu iešt n.edospli.

Podobn bylo tomu leckde i dosti dlouho ve v k- u nové m.

S novjším, svobodn i.ším duchem a hlubším nazíráním na hospo-

dáský i politický život zaaly se však vždy mocnji a mocnji ozý-

vati hlasy, nabádající nejen k šetení obyvatelstva, ale i k podpoe

jeho vzrstu. Zejména byli to pívrženci t. zv. merkantilismu,
kteí vidli v hustém obvvatelstvu první podmínku blahob}tu a síW

státu.

Merkantilismus — první to, a ješt jaksi neuvdomlá ..škola"

národohospodáská, bez jediného hlavního pvodce a uitele i bez pev-

ného systému — považoval hodn zlata a stíbra v zemi za dkaz

i zdroj jejího bohatství ; snažil se tudíž zásobu jejich v zemi co možná

rozmnožiti, a to nejprve zákazy vývozu tchto vzácných kov a po-

dobnými prostedky malichernými, pozdji však hlavn rozvojem

obchodu (odtud jméno „merkantilismus"), hlavn arci obchodu

s cizinou, pedevším pak se zámoím. Pi tom šlo o to. aby se do

ciziny více zboží vyvezlo, než z ciziny do zem dovezlo, tak abv ci-
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zina musila zlatem a stíbrem dopláceti.^) K tomu arci bylo potebí.

aby se v zemi vyrobilo dosti takových vcí. o nž cizina stojí ; pede
vším tudíž rozvoje prmyslu. Ten pak není možný bez hojného oby-

vatelstva, a proto tedy merkantilismus tak pál rozmjiožování potu
jeho.

Názory ty ovládaly v 16. a 17.. ásten i 18. století také ídící

státníky vtšinv stát na pevnin evropské, v Anglii pak již díve.

\ e Francii, ve Španlích, v Nizozemí i v mnoh^/ch státech nmecký-ch

zaizovali se horliv podle tohoto uení. Pi tom tedy vydá\'ány

také etné zákony a naízení, jež mly za úel podporovati co nej-

více rozmnožení obyvatelstva v zemi a rozmnožení tomu i jinak vše-

možn napomáháno. Rznými výhodami lákáni cizí pisthovalci

do zem, zvlášt takoví, kteí se vyznali v cenných pracích prmy-
slových ; naopak zase znesnadováno vysthování, zvlášt opt obrat-

ným pracovníkm (na p. eským sklám od r. 1752.) ; dále pod-

porováno všemožn uzavírání satk, úlevam.i berními, zkrácením

doby smutku a p., ba též udílením pímých penžních podpor ženi-

chm a vna nevstám nemajetným; vtší plodnost manželství od-

mována osvobozením od daní neb i vymením dosti slušné roní

pense rodim, kteí státu odchovali vtší poet ádných oljan-) ;

zakazovány satky mezi osobami píliš rzného vku, od nichž ne-

dalo se oekávati potomstvo; ti, kdož zstali svobodni, b\li stiháni

zvláštní daní (na p. v jistých ástech Anglie) nebo rznými nevýho-

dami, bu že se považovali za nezpsobilé pro jisté úady, nebo že

si musili zvláštní dávkou teprve vykupovati právo provozovati samo-

statn emeslo, jež ženatí smli provozovati beze všeho, nebo že ne-

smli poizovati o svém majietku, nýbrž majetek jich po smrti pro-

padal státu, nebvlo-li tu rodi, bratí nebo provdán ýc h sester

(jako tomu bylo v Brunšvicku) : konen považovány leckde i ne-

1) Již tenkrát vzniklo pro tyto pomry slovo >ob(hodn{ bilance<. Užil

ho první Misselden r. 1623, a vzniklo z obrazu, u anglických merkantilist již

díve bžného, dle nhož kladeny vývoz a dovoz obrazn na váhy (angl. ba-

lance), a rovnováha sjednána doplatkem stíbra nebo zlata na té i oné stran.

2) V tom smru, tak jako ostatn i v jiných, je zvlášt zajímavý fran-

couzský edikt z r. 1G66, vydaný za vlády Ludvíka XVI. k návrhu. Colbertovu,

dle nhož otcové ádných 10 dtí, z nichž žádné nebylo knzem, mnichem

nebo jeptiškou, osvobozeni byli úpln ode všech daní a dávek; šlechticové,

jimž osvobození to beztak píslušelo, mli za tchže podmínek dostávati z po-

kladny státní 1000—2000 livres roní pense, jiní pak od daní osvobození aspo

poloviku pense této.

44
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z rzných poznámek rozhodujících initel patrno — snad astji

k vli tomuto pírstku než z humanity zakládány porodnice a nale-

zince, zvláštními naízeními zakazováno initi výitky svobodným že-

nám, jež slehly, a zrušena všechna dívjší veejná církevní pokání

žjcn takových (na p. v Prusku) a pod.

II.

(Meze výhodnosti velké lidnatosti. Odvislost lovka od potravin a plodné

pdy. Pelidnní. Absolutní neboli celkové a relativní ili ástené. Kdy které

hrozí. Podmínky vzniku pelidnní ásteného. Jeho úinky. Úinky ty zárove
již poátkem jeho konce.)

Ale jako vše na svt má své meze. tak je má zejména také

výhodnost velké lidnatosti. Ukázali jsme svrchu, že lidnatost do jisté

míry je žádoucí, psobíc jako mocná vzpruh.a a podmínka pokroku

jak hospodáského, tak i spoleenského a kulturnálio, i jako základ

moci politické. Než snadno lze si i)edstavÍLÍ takový stupe lidna-

tosti, kde by všechny ty výhody její nutn musily zvrátiti se v opak,

býti vyváženy, ba znan peváženv — nedostatkem chleba j^ro tolik

I

lovk, tak jako všechno ústroj né na zemi, potebuje ke svému

bytí pedevším jistého množství potravin. Ty pak mže mu dodati

vždy jenom zem sama: Obilí na chléb a mouku, rovnž jako zemáky,

luštniny, zeleninu a ovoce skýtá mu plodná její pda pímo, maso

pak jakéhokoli druhu i vše, co s ním souvisí (mléko, máslo', vejce

atd.) nepímo tím. že živí jeho dobytek, zv, ptactvo, ryby atd.

Je tedy lidstvo nepopirateln odvislo od plodné pdy zem, i dá se

íci, že na každého lovka musí nezbytn a bezpodmínen vyklá-

dati v prmru jistý kousek této plodné pdy, tak veliký, jakého za

daný-ch pomr jest potebí, aby ml co jísti a tudíž mohl existovati.

Rozmnožení obyvatelstva (na celé zemkouli) mže proto jen potud

bez závady pokraovati, pokud i na každého z lidí nov pibylých

zbývá dosti potravin ili dostatený takovýto prmrný jeho podíl

na plodné pd.
Tento podíl mže arci býti vždy menší a menší, dle toho, jak

se lovk nauí ho využitkovati. Pokroilý, moderní zemdlec v^^-

nutí na stejn velkém lánu teba stokrát i víckrát tolik živných

látek než lovk prvotný. Mimo to dovede svým pluhem, hnojivem

a ostatními svými pomckami promniti v plodnou pdu i zem, jež
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pedchdci jeho nedávala než kamení nebo bláto. Má tedy každý

pokroik techniky zemdlské pirozen v záptí, že se, a]vch tak ekl,

rozmnoží poet míst, jež jsou na této zemi k zadání pro bytosti

lidské a že se tudíž mže bez závady rozmnožiti poet jejích obyvatel.

Stejný úinek má také objevení nových plodných území, dosud

neznámých a pro výživu lidstva dosud neužívaných ; dále lepší roz-

dlení výtžk pdy, tak aby jeden neplýtval jimi v pebytku a ne-

zabíral také podíly druhých ; a konen snad i ástené snížení po-

žadavk každého lovka co do potravin jen na to, co k zdárnému

vývoji jeho tla a zachování jeho sil je nezbytn nutno.

(Pokraování.)

REFORMA NEMOCENSKÝCH POKLADEN A ÚPRAVA
OŠETOVACÍ SAZBY NEMOCNINÍ.

Píše JVIUDr. JAN DVOÁK.

Jedná se v nové dob o závažné a pronikavé reformy zákoni-

tých ustanovení, týkajících se nem. pokl.

V kanceláích vládních pracuje se o osnov nové reformy zá-

kona o nemocenských pokladnách, jež má býti pedložena v dob
nejbližší íšské rad. Pro velik}'^ význam sociální, jaký mají nem.

pokl., jsou veškeré zraky veejnosti obráceny na reformy, jež pi-

vodí nám v dob nejbližší zákonodárství státní. Ze by i zákono-

dárství zemské pimenou reformou ošetovacích sazeb všeob. ve-

ejných nemocnic k zdárnému vývoji nem. pokl. mohlo velmi platn

pispti, kompetentní initelé ve vlasti naši dle všeho dosud ne-

uvažovali. Není žádným tajemstvím, že pomr mezi nemocenskými

pokladnami a správami všeob. ve. nem. není tém na celé áe
nikterak utšený a pátelský, nýbrž takm bez výjimky následkem

stálých spor nejvýš napnutý.

Zárodek ku astým a stále se optujícím sporm, jež stžují

agendu pokl. nem. i ve. nem. v míe nemalé, datuje se z doib již

dávno minulých.

Nasvdují tomu staré výnosy c. k. správního soudního dvoru

ve sporech mezi nem. pokladnami a všeob. ve. nem. z r. 1891,

1892 a 1894.
44*
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Nejpodstatnjší píinou spor eených byly a jsou í dosud re-

lativn vysoké sazby nemocniní v pomru k óoprocentovému zá-

konitému nároku denního platu, jejž mají onemocnvší lenové na

nemocenskou náhradu i podporu.

Následkem znané rznosti, jaká se jeví mezi výší denního

nákladu ošetovacího za leny nem. pokl., ošetované ve všeobec-

ných nem.. a mezi výší prmrné denní zákonité podpory, snaží se

správy obmeziti pijímání píslušník svých do všeob. nem. toliko na

nejmenší míru. Jedin z hospodáských ohled nedostává se tudíž

velmi asto i v nejnutnjších pípadech lenm nem. pokl. dobro-

diní ošetování nemocniního. Krom toho celá ada len naduží-

vajíc dobrodiní ošetování nemocniního, vstupuje semotam do ne-

mocnic i pi mén závažných chorobách bez uvdomní správy po-

kladny a proti pedpisu § 14. stanov bez poukazu a bez legiti-

mace.

Správy nemocniní neiní zejména pi tžších chorobách ná-

niitek proti pijímání píslušník pokladen, aniž by uinily v pravý

as oznámení pokladn dotyné a vyžádaly si potebnou legitimaci.

Povinnou náhradu nákladu ošetovacího za takové leny odpi-

iSi']\ nem. pokl. zásadn, zejména za leny pijaté do nemocnit

beze všeho poukazu, ímž obmezují lenm svým vstup do nemoc-

nice. V posledních letech stává se, že nemocenské pokladny v n-
kterých okresích odpírají všeob. nem. ve. takm napoád placení

ošetovacích poplatk za leny své.

Aby zabránno bylo libovolnému vstupu len nem. pokl. do

ve. nem., jichž prmrná denní sazba ošetovací obnášela v Ce-

chách r. 1901 I K 29 h, a aby mohly nem. pokl. právoplatn od-

mítati právní nároky správ nemocniních na náhradu ošetovacích

poplatk za své píslušníky, uzavely mnohé nemocenské pokladny

zvláštní smlouvy s mnohými i vzdálenjšími soukromými nemoc-

nicemi, zejména rzných ád na p. Milosrdných bratí a j., které

poskytují lenm nem. pokl. zvláštních výhod, ošetujíce píslušníky

za prmrnou denní taxu 80 halé.

S hospodáského stanoviska taková ochranná opatení nelze vy-

kládati ve zlé. Jsou to pro mnohou pasivní nem. pokl. v pravém

slova smyslu opatení z nouze, k nimž sahá správa ve sku-

tené tísni finanní. Krom toho udávají správy pokladen, že k uza-

vírání smluv se soukromými nem. puzeny byly optujícím se libo-

volným vstupováním len do nem. bez poukaz a vdomí správy
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pokladny, jakož i píliš liberálním píjímáním len správami všeb.

nem. bez ohledu na § 14. stanov nem. Xem. pokl. stžují si krom
toho do malé ochrany soudních úadÍA v obran proti správám všeob.

nemocnic.

Podobný zámr podkládá se nálezu spr. soudního dvoru ze

dne 2. dubna 1897 . 1909., týkajícímu se zásady, že v pípad chro-

nického onemocnní na p. tuberkulosou, s níž len vždy po del-

ších pestávkách musí ošetování v nemocnicích vyhledávati, jako

nové onemocnní má považováno býti — jakož i nálezu spr. soud-

ního dvoru ze dne 17. listopadu 1899, jímž uznáno, že k posouzení

otázky, jestli onemocnní druhé lze považovati za nové aneb za

pokraování nemoci prvé, jedin rozhodným býti musí, zdaž ne-

mocný propuštn byl z léení jako uzdravený a scliopný ku práci.

Bohužel trpí uvedenými ochrannými — by i namnoze zcela

odvodnnými opateními nem. pokl. velmi zhusta zdravotnické zá-

jmy píslušník, jakož i nemén celá ada všeob. ve. nem., nachá-

zejících se v sousedství konkurující soukromé nemocnice nkterého

ádu.

Jsou pak poškozeny netoliko hmotn ztrátou íselnou, nýbrž

i na své povsti tím, že vzbuzena je reklama nemocnici soukromé.

A co se zdravotnických zájm lenstva pokladen týe, nemže býti

píkaz dopravy do vzdálenjší soukr. nem. lhostejn<-m, zvláš le-

nm, stíženým tžkými chorobami. }*ínohý radji se vzdává dobro-

diní nemocniního ošetování, než by podstoupil obtížnou dopravu

do odlehlé soukromé nemocnice.

Hospodáská stránka nem. pokl. znesnadnila píslušníkm oše-

tování nemocniní, místo aby je usnadnila a uinila pomr pokladen

k všeob. nem. ješt více napnutým.

Ze všeho jest patrno, že hlofníni zdrojem nesrovnalostí a sporu

byla a jest i dosud relativn vysoká sa::ba ošetovací všeob. ve. ne-

mocnic v pomru k prmrné výši lenských nemocenských podpor.

Nesrovnalosti a spory takové byly na :Morav již r. 1891 humán-

ním a dmyslným spsobem odstranny.

Na ]\íorav usnesl se zemský snm poprvé již dne 17. listopadu

1890, že se ukládá zemskému výboru, aby v záležitosti snížení oše-

tovacích poplatk ve ve. nem. pro onemocnlé leny pokladen ne-

mocenských pro dobu nejdéle 4 nedl prozatím na dobu jednoho roku

konal šetení a po konaném vyšetování toto snížení provedl, a sice

tím spsobem, že výška snížených ošetovacích poplatk nemá býti
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menši než 56 kr. pro leny není. pokladen, a ne menší než 40 kr. pro

un živnostenských spoleenstev.

Na základ toho snížil výhor zemský na Morav výnosem lo./ll.

1891 ošetovací poplatek III. t. v zemských nemocnicích v Brn a

v Olomouci za píslušníky moravské, za nž pokladny mají platiti

útraty ošetovací, a pro dobu nejdéle 4 týdn na 65 kr., a za un
živnostenských spoleenstev na 50 kr. prozatím na rok 1891.

Snížení toto mlo za následek obtížení zem ošetovacími útra-

tami pi nemocnicích : v Brn, Olomouci, Jihlav, Uh. Hradišti, Hra-

nicích. Znojm, Nov. Jiín a Prostjov, úhrnem 5185 zl. 63 kr.

Zemský snm jednal o témž pedmtu též v r. 1892. pi kteréž

píležitosti odbor národohospodáský ve své zpráv snmu doporuil,

aby poskytnuto nemocenským pokladnám smírnní poplatku ošeto-

vacího na r. ISOl v zemské nemocnici Brnnské a Olomoucké bylo

i na dále ponecháno, ba aby zmírnní to bylo i rozšíeno na ostatní

veejné nemocnice Moravské, jelikož by obtížení fondu zemského,

soti'a více než 7000 až Sooo zl., nanejvýše Oooo zl. inilo."

Vzhledem ku stavu judikatury, jež vzešla následkem rozhod-

nutí c. k. správu, soudn. dvoru ze dne 24. prosince 1894, uznal výbor

zemský za potebno sestaviti statistické tabelky, z nichž by bylo zej-

mo, kolik by musel fond zemský dopláceti na výši poslední tídy

ošetovací, kdyby se nemocenským pokladnám ponechalo snížení

z r. 1891. Za základ vzata byla následující ti Icta, a výsledek vy-

poten byl takto : Fond zemský byl by musel po jednotném sníženi

na denních 65 kr. platiti differenci, a to na rok 1892 5671 zl. 2^ kr.,

na r. 1893 6047 zl. 99 kr., a na r. 1894 6091 zl. 6c)y2 kr.

Tyto difference týkají se ošetování v prvních 4 nedlích, pru

kterouž dobu slevení r. 1891 též platilo a o níž se i)i pomrech, upra-

vených rozhodnutím správního soudu ze dne 9. prosince 1894 jediné

jednati mže.

Zemský výbor souhlasil se shora uvedeným vyjádením odíx)ru

národohospodáského z r. 1892, které považoval též smrodatným

i pro dobu píští a pro svj návrh.

Moravský výbor zemský uváživ, že by zmínné difference z^.

léta 1892, 1893 a 1894 íseln zjištné, kdyby slevení z r. 1891 bylo

platilo, nebyly ani dosáhly obnosu 9000 zl., a uváživ dále, že ošeto-

vací útraty pes 4 týdny, vzešlé za chudé moravské píslušníky po-

kladen, beztoho pevzaty býti musily na zemský fond, usnesl se lia

tom, že snmu zemskému uiní návrh, aby snížen byl poplatek ten
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pro píslušné leny pokladen, zízených na ^lorav dle zákona z 30.

bezna 1888 . z. . 3^., na denních 65 kr., a pro un živnostenských

spoleenstev na denních 50 kr. pro ti roky (1896, 1897, 1898).

Národohospodáský odbor zemského snmu opíral se mimo to

šetení o to faktum, že by fond zemský na základ stávajících laorem

byl pro ten pípad, že by nebylo nemocenských pokladen, za stejných

statistických pomr 15.874 zl. 40 kr. obtížen býval. Xelze dle ná-

zoru odboru národohospodáského pochybovati, že navršené snížení

ošetovacího poplatku III. tídy pro leny pokladen nemocenských

z I zl. na 65 kr., a pro un živnostenských spoleenstev na 50 kr.

denn úpln vyhovuje nejen principieln poBadavkui humánním,

nýbrž i finanním a praktickým úvahám.

Dle názoru odboru národohospodáského není dále vyloueno,

že poslední pro úplnou náhradu ošetovacích útrat píznivé rozhod-

nutí správn. soudn. dvoru ze dne 24. prosince 1894 bude opt zm-
nno, neb že usilováno bude o zákonodárná opatení, ncboí rozdíl

mezi tím, co pokladna platí na základ zákona o pokladnách není.,-

berouc za mítko mzdu, a mezi ošetovacími útratami nemocnic, byl

by stálým pramenem stížností a nesrovnalostí. (Píšt dále.)

ROZHLEDY.
PEHLED NÁRODOHOSPODÁSKÝ A SOCIÁLNÍ.

HNANNÍ OBZOR.

Svtový trh a svtový penžní trh.

Svtový penžní trh. — stále klidné moe mezi Petrohradem,

Vídni. Berlínem a Paíži i hlavním mstem Britanie, které novými

proudy ustavin rostlo, — v dob minulé se pohnulo velkými udá-

lostmi emisí a konversí. Kapitalisté uzeli i nové papíry i tli vy-

zvání ku výmn starých. Pi neobyejném nadbytku penz, kdy tyto

se staly zbožím nejlevnjším a kdy v asu pomrn dlouhém poteba

obecenstva po umístní jeho kapitálu nebyla ukojena novými emi-

semi, nebylo ovšem jinak, nežli obratm onm, tebas ve svj

proud slévaly mnoho million. prorokovati nejlepší zdar. Ctli

jsme pak, jak kapitál útoil na nové papíry, bylo veejn konstato-

váno, že pro ohlášené konverse jest nálada nejlepší, ale zjevem

zajisté pro další posudek situace nejpozoruhodnjším jest okolnost,

že i po onch velkých transakcích pohotovost penžní zstává dále
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lýmž velkým moem. Milliony nových titr je pozorovateln nesní-

žily. Ale rozhodným tu byl pedevším moment, že u nás millionová

konverse uherská na penžním trhu ani nevytvoila situace nové.

-Majitelm papír místo starých papír se dostaly jen nové, neb u pa-

pír, které mli, se zmnily jen jména a zúroení. Obrat jest pouze
v tom dalším vývoji, že dobré papíry tyaplprocentní jsou na vy-

mení ba i státní typrocentní se stávají ídkými. Tak i italská vláda

byla s to, aby se rozhodla pes své finanní nesnáze v nedávné mi-

nulosti pejíti ku typu tiaplprocentnímu.

To jsou podmínky, které tetí uherské konversi zajistily daleko

vtší zdar, nežli byl u dvou konversí minulých. Kotví v úpadku
úrokové míry a nynjší nálad kapitalist, kteí jako po každé krisi

jsou pedpojatí proti akciím, a již ])ro jejich nepimen malou
výnosnost, — v konjunktue prmyslového úpadku, — a již pro

velké ztráty kursové — v dob úpadku bursovního. Nyní pak oba

tyto ohledy odvracejí majitele kapitálu od hodnoty dividendové a pi-
vádjí je ku papírm o pevném zúroení.

V obrovském návalu upisovatel, který se stal patrným pi po-

sledních emisích, vidí se však lepší vyhlídky i trhu akciovému. Obe-
censtvo se sice již drahnou dobu chová k akciím skepticky a odmí-

tav, — na trvalo se pece neuspokojí, — tak se dovozuje s hubeným
výnosem papíru o pevném úroení. Naklonnou plochou ku to-

muto vzestupu musí ovšem býti zlepšení prmyslové konjunktury.

Zatím co na mezinárodních trzích penžních a trhu domácím
byly mobilisovány ony ohromné sumy kapitálu, trh cennými papíry

se nevzpružoval ze své letharq-ie a myšlenkou shora dovozovanou

nebyl galvanisován. Nebylo pozoruhodných okolností, které by vští-

pily nový život vysílenému tlu rakouské bursy. Jen k úasti fran-

couzského kapitálu na domácí konversí možno v této píin po-

ukázat. Tento pijal nejen vídeskou komunální pjku, nýbrž i uher-

ská korunová renta byla uvedena na bursu paížskou.

Od let padesátých a šedesátých, kdy francouzský kapitál siln

se úastnil rakouského podnikatelství, jest nynjší zájem po dlouhé

period neúasti a odmítání zase událostí. V intermezzu onom se

francouzští kapitalisté za Sedan mstili nejen na papírech nmeckých,
nýbrž i na titrech státu spojeneckého, totiž papírech rakouských.

K oné úasti Francie bylo také poukázáno pi líení výhod konverse,

nebo korunové rent uherské byl oteven nový trh a tato okolnost

jest pro papír typrocentní, který spje k záznamu al pari, významu

nepopiratelného, nebo vzhledem ku tamjšímu stavu vcí se pesn
dokazuje, že ,.na Paíž" potálinc mnoho million uherských papír,

a tito dobyvatelé trhu že budou pijati s otevenou náruí. Ostatn

když generální editel uherské banky Kornfeld rovnal tuto cestu

uherským státním papírm jda do Paíže pod patronancí uherského

ministra financí. Lukacse, šlo zajisté také o vc jinou nežli o získání

nového trhu. Nový trh stal se totiž nezbytností, když se trh starý
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stal pochybným. \' dob, kdy otázka celní rozluky více nežli jindy se

stala aktuální, asovou se stala také otázka náhrady za trh rakouský
O to tu asi pedevším Jde. a to dosaváde nebylo vysloveno.

Rusko uznalo nynjší dobu za výhodnou ku pevzetí výpjky
a jejích 300 million marek bylo nkolikanásobn pepsáno. S týmž
úspchem skonila ans^lická výpjka válená v sum ^2 million
liber sterlink. Avšak i po tchto velikých obratech zbylo na svto-
vém trhu penžním dosti kapitáhi pro finanní operace rakouské a

uherské, z nichž zárove ti se objevily na programu. O vídeské
komunální pjce mžeme íci, že byla vzata útokem; dv emise,

ostatní jsou operace výmnné, konverse, a proto bylo nutno majite-

lm starých titr, 4i/2proc. uherských státních dluhopis a akcií ha-

liské dráhy Karla Ludvíka ponechati nkolikadenní lhtu k vý-

mn. Jest však nepochybno, že také tyto ob operace budou míti

plný úspch výsledkem, nebo vtšin majitel starých hodnot ne-

zbývá jiného, nežli pejati papíry nové, které jim jsou nabízeny pod

denním kursem titr obdobných. Menšina, která konversi neuzná za

vhodnou a dá si hotov vyplatiti hodnotu papír starých, za ny-

njší situace penžního trhu ji stží výhodn uloží. To jest logický

vývod, který zajišuje zdar transakcí obdobných.

Vídeské komunální pjky, nebo jak jest nazývána úedn,
investiní pjky msta Vídn byla velká ást. totiž 120 million

korun, již ped upisováním pevn mnístna ve Francii u klientely

Credit Lyonnais a jiných tamjších bank. Ze 100 million korun,

které nyní byly vyloženy k subskripci, bylo uchováno 70 million

pro Nmecko, 30 pro Rakousko. Celá výpjka iní 285 million

:

konsorcium ponechalo si tudíž 65 million ku volnému prodeji.

Z výnosu pjky budou pedevším tihraženy akcie spolenosti sta-

vební a dopravní (50 million). Zdar piijky této. jak již bylo

eeno, jest úplný, — tenkráte však, když byla pejímána skupinou

Deutsche Bank a Lánderbanky, pomry penžního trhu nebyly da-

leko tak píznivý a skupina tenkráte se ani nenadálá, že ji umístí

tak snadno a tak rychle. Kursy rent stály onou dobou o nkolik

procent níž a proto bylo již považováno za úspch, když obec ví-

deská za první ást pjky pevn pejatou vyjednala kurs 94.50.

Pro zbytek pjky byl umluven kurs iTóproc. pod prmrným zá-

znamem 4proc. rakouské korunové renty v urité dob, — tudíž za-

jisté mnohem vyšší nežli 94.50.

Xa konversi uherské jest súastnn uherský stát nejen jako

strana, která ujednala smlouvu o ni, nýbrž poštovní spoitelnou,

která jest inná jako spoleník, také jako len skupiny. Uherský

stát jest druhem tak eené Rothschildovy skupiny. Uznali bychom

moderním pokrokem, že stát. pokud možno, také chce získati na

zisku emisním, — ale innost ta nab}S^á zvláštní píchuti, že se

dje pod patronancí Rothschildovou — nebo aspo pod jménem jeho,

nebo sociální význam nynjšího chefa Rothschildova domu jest
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posuzován velmi kriticky. Ovšem není to prvý píklad, že roz-

hodný in uherského ministerstva zvrací pojmy o státních theoriích.

Když uherský ministr jako zástupce státních železáren pihi se pi-

ioval o železáský kartel, již tenkráte prestiž státu jako výrobce

a jako obchodníka nabývala jasné svojí barvy.

Poštovní spoiteln uherské se dostalo pi finanní operaci po-

dílu 15 pro, takže staré konsorcium se jí neúastní úplné, nýbrž

toliko 85 pro. Krom toho písluší skupin samé nárok, jak se

stalo zejmým ze zpravodajova referátu v uherské snmovn, toliko

na I pro. nad pejímacím kursem. O zisk nad to se dlí polovinou

se státem. Kurs pejímací dosaváde oznámen nebyl, ježto však fi-

nanní ministr sdlil, že stát pi konversi získává práv Vio pro,
jest snadno vypoísti, že skupina pejala novou korunovou rentu

za 85Vsj nebo pi tomto kursu platí stát 4.2 pro. úroku, takže

z 4.5 pro. zúroení hodnot nyní konvertovaných stát práv ušetí

žádané ti desetiny.

Také konverse akcií haliské dráhy Karla Ludvíka byla úpln
zralá. Od konverse uherské liší se tím. že není vydávána istá

renta, nýbrž na místo nynjšího papíru amortisovaného hodnota

také amortisovaná jen o jiném zúroeni. Také v tomto pípadu lze

míti za to, že vyzvání ku výmn bude pijato všemi majiteli pa-

pír
Zajímavý posudek i pro nás vyslovil o nmeckém hospodáském

životu profesor Georges Blondel nedávno ve svém dílu „La France

et le marché du monde", v nmž uvažuje o nebezpeích hospodá-

ského rozvoje nových zemí pro Evropu. Povšimnme si i jeho mí-

nní, že Nmecko jest zemí, jejíž studium jest pro Francouze se

zvláštním významem, nebo zem ona kdysi chudá jest na správné

cest k bohatství. Nepopírám, praví, že octly se nkteré druhy

nmeckého prmyslu práv v tžké kísí — zejména prmysl ko-

vový, — avšak ku jakým pokrokm se dosplo v mezi patnácti let!

Nebo práv roku 1885 poíná skvlý hospodáský rozvoj dnešního

Nmecka.
Všecky velké prmysly jako báiíský, kovový, tkaninový, che-

mický se domohly velkého rozvoje. Vdlo se již dávno o nmeckém
státu, že má velké doly kamenného uhlí. Výsledek posledního zkou-

mání odhaduje uhelná tžiska Nmecka asi na 300 milliard tun. Již

jen v horním Slezsku jest 90 milliard. — tato jediná provincie má
vtší bohatství uhlí nežli celá Velká Britanie. Huový prmysl se

rozvinul stejným pomrem jako prmysl báský. Blondel oceuie

tyto pokroky huaství „na pilném, intelli.q-entním a inném" vý-

chodu Evropy, avšak srovnává, že rozvoj Nmecka v této píin
jest tyikráte tak veliký jako rozvoj Francie. Vývoz stroj v de-

seti letech vzrostl na dva milliony tun. V pti letech prodalo N-
mecko Rusku více nežli 400 lokomotiv. Nmecké závody elektrické

si na svtovém trhu dobyly prvého místa, stroje, které v elektrickém
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paláci paížské výstavy vystavovaly firmy berlínské, norimberské,

kolínské, frankfurtské, byly obdivuhodný. Všecky také dostaly prvé
ceny.

Rovnž na poli chemického prmyslu se velikými kroky- šlo v ped.
Nmecko prodává dnes za 1200 million frank chemických výrobk
ron, a tetina této obrovské výroby se vyváží. Fabrikace anilino-

vých barev se tém stala monopolem této zem. Nmecká chemie
soutží již také se starým prmyslem voavkáským, kdysi skoro vý-

hradn francouzským, a soutži té není dosud vnována náležitá po-

zornost. Nmecko konkuruje v tomto smru výrobou preparát, které

mají pírodní vni a v této výrob docílily znamenitých úspch.
Stejné pokroky se jeví také v oboru zboží papírového, opti-

ckých nástroj, nástroj hudebních, hraek. Papírový prmysl se

stal velmi zajímavým výrobním odvtvím, nebo podávaje látku ku
tištní knh a asopis obrazí tudíž rozšíení myšlének v dotené
zemi. Ze 4—5 million tun papíru, které se ron vyrábí v celém

svt, dodává Nmecko 850.000. Francie toliko 350.000 tun.

Kdo by pak neznal významu, ku jakému dospla výroba hraek
v Nmecku; tyto zaplavují svtový trh! Durynky^ samy tímto pr-
myslem, zamstnávají 50.000 lidí a pes všechna ochranná cla jsou

ti tvrti výroby vyváženy do všech konin zem..

Ješt pozoruhodnjší jest námaha Nmecka o rozvoj jeho

paroplavby. Již dávno jest únosnost nmeckých parník dvakráte

tak veliká jako parník francouzských. A pi tom jest 61 procent

francouzských lodí 10—40 let staré. Ve píin rychlosti jest jich

pevaha nepopiratelná. V letech 1873— 1895 vzrostlo íslo tun n-
mecké paroplavby o 124 procent. Vnuj eme-li pak pozornost to-

muto rozmnožení lostva ve píin smru, kam jest ureno, zjišu-

jeme, že lostvo nmecké bylo pedevším zvtšeno obchodem zá-

moským. Pírstek iní do Spojených Stát Severoamerických

128 pro, do Mexika, Ameriky stední a jižní 317 procent, do

Indie a východní Asie 480 procent, do Austrálie 475 procent. Roz-

voj Nmecka na moi a úspch, kterého se tu domohlo, kotví také

v rychlosti lodí. Nmecko se domohlo svtového rekordu rychlosti.

Rozšíení pístav jest v pomru s pokrokem paroplavby. Ob-

chodní lostvo hamburské skládá se nyní ze 793 lodí o obsahu

988.854 tun. vSvého hospodáského života nerozšiuje Nmecko
toliko rozvojem plavby na moi nýbrž i vtším rozlenním plavby

prplavové. Již po dvacet let se pracuje horen o zlepšení pr-
plav a splavnní ek. V Berlín dobe pochopili výhody vodních

drah pro prmysl a obchod a došli ku správnému pesvdení, že

nic není víc hospodáství a prmyslu prospšné jako luny lehké

stavby, které pejímají zboží hned ped hutí a dovážejí je až do

pístavu, kde zboží nastoupí dráhu obchodu svtového.

Úvaha: .,Francie a svtový trh'* znázorní ohromný pokrok

Nmecka také nám rovnž tu a tam v jakýchsi paroxysmech rozpí-
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navosti o svtový trh se namáhajícím. Seziiáváme, že jestliže N-
mecko v tom zápasu svtovém již pedstihuje Francii a bezpeným
krokem se domáhá míst prvých, jak nesnadnou by nám byla soutž
s ním všude, kde zvláštním zpsobem nám nejsou urovnány cesty

úspchu. Zbra onoho zvláštního zpsobu nám ale vyráží z rukou
s]íojenectví politické. Vidíme, jak eminentn hospodáskou jest po-

litika nmecká. Sfanislaz' Nctnka.

O úmrtnosti dtí v Rakousku pojednává obšírn Dr. Fr.

P r i n z i n g v práv vyšlém ísle Mayerova výborného „Allge-

meines statistisches Archiv" (VI. i.). Probíraje ohromný materiál

o tétal palivé otázce nejen zdravotnické, ale pedevším sociální,

snesený v úedních statistických publikacích, hlavn za léta 1886 až

1895, dopluje a objasuje jej i z etných jiných zdroj dat, sou-

kromých i veejných. Netroufám si vésti laskavého tenáe po jeho

stop celou tou spoustou ísel ; ale myslím, že bude každého zají-

mati, k jakým koneným výsledkm v dležité této otázce dosplo
bádání nestranného a svdomitého nmeckého démografa z íše.

Sám shrnuje výsledky ty asi v tchto vtách

:

1. Všeobecn lze pozorovati, že dtské úmrtnosti v Rakousku

ubývá od východu k západ u.

2. O vtší neb menší úmrtnosti dtí rozhoduje nejvíce zp-
sob výživy. To znamená, jak z dívjších výklad Prinzingo-

vých patmo: Nejvtší úmrtnost je v krajích, kde panuje nouze nebo

kde se výživ dtí nevnuje náležitá pée.

3. U Nmc je úmrtnost dtí prmrem vtší
než u Slovan: U Nmc v Rakousku kolísá v 1. 1891—1895

mezi 19.37*) (ve Vorarlberku) a 39.86 (v hejtmanství Fridland-

ském v echách) ; u Slovan mezi 13.9 (v hejtm. Makarska v Dal-

mácii) a 34.50 (v hejtm. Gródek v Halii). Veliká úmrtnost v n-
meckých krajích ech vysvtluje se tím, že sousedí se zemmi íše

Nmecké, v nichž úmrtnost kojenc je velmi vysoká.

4. V krajích pevahou zemdlských je dtská
ú m r t n o s t c e 1 k e m m e n š í než v k r a j í c h prmyslo-
vých. Zvlášt zhoubný vliv v tom smru jeví prmysl textilní

a skláství, pede vším jiným však práce žen v továrnách.

5. Velký poet novorozenc zvyšuje dtskou úmrtnost jen tam,

kde není dosti nových zdroj výdlku pro rostoucí takto populaci.

Jinými slovy: Ta okolnost, že se v jistém území rodí více dtí než

jinde, nemusí míti v záptí, že tam také více dtí umírá; takový

úinek má okolnost ta jen tam, kde je chudoba a nouze o vý-

*) To znamená, že z lO.ODO živých novorozenc umírá jich ve Vorarlberku

1937 ili 19'377o ped dokonením 1 roku svého vku.
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dlek. — Naproti tomu je arci tam, kde se dtí rodí pomrn velmi

málo, pirozen také menší dtská úmrtnost.

6. Poet nemanželských porod nemá vlivu na výši dtské
úmrtnosti (jak se obyejn mívá za to); ale ta okolnost, že dti z na-

lezinc mstských bývají dávány na venek na vychování a tam —
podobn jako jiné dti — hojn umírají, psobí, že vyšetená
dtská úmrtnost ve mstech tch je zdánliv menší a v dotýn^xh
venkovských okresích zdánliv vtší, než by byla ve skutenosti,

kdyby se tu i tam poítaly všechny dti z jich obyvatelstva vzešlé

a pouze ony.

K tmto výsledkm Prinzingem samým formulovaným vyberme
si z dat jím uvedených aspo nejzajímavjší:

Celkem jest úmrtnost dtí v Rakousku dosti veliká; inila
v 1. 1 89 1—1895 prmrem 24.62 pro. ze všech dtí živ naroze-

ných, kdežto v téže dob v Nmecku jako celku neobnášela víc

než 22.2 pro, (v Prusku 20.5 pro, ale v Sasku 28.0, v Bavoích
27.2 pro), ve Švýcarsku 15.1, v Itálii 18.3 pro atd.

Ze zemí Rakouských byla nejvtší v Solnohradsku (26.55 proc),

pak v echách (26.41), v Horních Rakousích (26.25), v Bukovin

(25.24), na Alorav (25.07), v Dolních Rakousích (24.99), v Ha-

lii (24.45) ^ ve Slezsku (23.93 proc).

V echách vykazují nmecké okresy vbec daleko vtší dt-

skou úmrtnost než okresy eské ; kde iní nkterý eský okres zdán-

livou výjimku, vysvtluje to Prinzing tím, že v okresích tch mnoho
si berou nalezenc do opatrování. Zejména dv skupiny nmeckých
okres v echách jeví nápadn velikou úmrtnost dtí: Jednak sku-

pina severních okres prmyslových (od es. Lípy k Broumovu

a k Rumburku), jednak úpatí Krušných hor (od Kraslic a Zátce

k Ústí n. L.). Jsou mezi tím — divno dost — nejen okresy prmy-
slové, ale i zemdlské, a to i tak bohaté, jako na pi. Zatec

U nemanželských dtí je vesms úmrtnost znan vtší než

u dtí manželských, u chlapc vtší než u dvat.

Postupem doby ubývá úmrtnosti dtské v krajích ist nme-
ckých, kdežto v krajích ist slovanských jí pibývá. V celé iši

jakožto celku zmny ty se celkem vyrovnají, takže od poátku let

ticátých do polovice let devadesátých minulého století jeví se tu

v prmrné dtské úmrtnosti jen malé zmny, vyjma vtší vzrst

její v letech bídy 1846— 1855 nebo kolem hospodáské krise z r. 1873.

Naproti tomu vzrstá tém pravideln poet mrtv narozených.

V krajích prmyslových zpravidla ubývá úmrtnosti kojenc víc

než v krajinách zemdlských, z nichž v nkterých jí dokonce pi

bývá.

Na konec uvedme si zde adu ísel o dtské úmrtnosti aspo

v zemích koruny eské, bychom vidli, jak se tu úmrtnost ta m-
nila postupem doby:
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Ze loo dtí živ narozených zemelo clo i

v ptiletí v echách na Morav ve

1831—1835 26-92 26-05
1836—1840 25-77 24-71

1841—1845 2814 25-02
1846—1850 26-28 25-40
1851-1855 25-18 25-00
1856—1860 25-37 24-55
1861—1865 26 81 25-87

1866-1870 26-48 25-90

1871—1875 27.28 2512
1876—1880 25-92 25-08

1881—1885 27-02 25-49

1886—1890 26-93 25-46
1891—1895 2641 25-07

Jak vidti, jsou u nás, zejména v echách, celkem malé zmny,
podobn jako v celém Pií-edlitavsku. Vtší jsou v jednotlivých okre-

sích; avšak vedlo by nás tu píliš daleko, pozorovati a vykládati je.

Dr. D. Krejí.

roku p
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K horlení proti mravní pokleslostí v církvi a zvlášt v knžstvu, jímž

vyznaují se tyto první naše postilly, pidružují se záhy úvahy o do-

gmatických otázkách, které hnutím husitským octly se v popedí
všeho myšlení a cítní eského národa. Mužové, kteí stojí v ele
tohoto hnutí, jejichž innost znamená pokrok v duševním vývoji ná-

roda, Hus a Chelický, Jakoubek a Rokycana, ukládají do postili celý

svj názor svtový. Probírajíce se jejich postillami, pohybujeme se

na vrcholech tehdejšího duševního života. \' té dob postilly u nás

mají nejvtší význam historický. V XVI. stol. samostatný nábo-

ženský vývoj našeho národa pestává skoro docela. I jednota bra-

trská, která nejdéle hájila samostatnosti svého uení, podlehla ko-

nen vlivu luterství a kalvinismu. Ve velikém boji mezi protestant-

stvím a katolicismem svádjí se rozhodné bitvy na jiné pd. echové
zaujímají tu celkem postavení trpné, a již výsledky onoho boje pijí-

mají nebo zamítají. Postilly pozbývají dležitosti také tím, že ná-

boženské otázky nepoutají již tak výhradn zájem lidí myslících; hu-

manismem a renaissancí dostávají se na povrch otázky jiné, svtské.

Postilly nejsou již výrazem nejpokroilejších proud myšlenkových,

jejich skladatelé jsou celkem mužové menšího významu. Jim nejde

již o ešení základních otázek náboženských, nýbrž o propagaci uení
jednotlivými církvemi takka definitivn vymezených a o psobení
na lid ve smyslu mravním. Po obratu blohorském uení církve ka-

tolické opanovalo vítzn i obor postili a to hlavn svými nejsmlej-

šími bojovníky, jesuity. S klesáním myšlenkové úrovn postili vy-

niká stále patrnji snaha po lidovosti, jež zabíhá posléze až ve vul-

gárnost. Historický význam tchto postili záleží pouze v tom, že po-

dávají nkdy dosti názorný obraz spoleenských pomr své dob}',

a že poznáváme z nich, jakou potravou nasycován byl duševní hlad

lidu v dob všeobecného národního úpadku. I toho významu pozbý-

vají postilly v stol. XIX., kdy tém se ztrácejí v spoust ostatní li-

teratury, nemajíce z pravidla ani znanjší ceny literární.

Vylíiti podrobn a s porozumním historii eských postili zna-

menalo by pedvésti valnou ást duševního vývoje eského národa,

veliký kus eských djin kulturních v nejvlastnjším smysle toho

slova. Kdo s takovým oekáváním sáhne po knize Hrubého, dozná

brzy nepíjemného sklamání. Jest to dojista dílo veliké píle, jež

v jednotlivostech pináší leccos nového, ale nedostatky v celkovém

pojetí i v pracovní method jsou tak znané, že veliká ást vynalo-

žené práce pichází jimi na zmar. Již s tím nelze souhlasiti, jak

Hrubý rozumí pojmu „eských" postili. eskými postillami jsou mu
jen postilly eskou eí sepsané, jen jimi zabývá se podrobnji,

kdežto postilly od eských autor latinským jazykem napsané od-

bývá povrchními poznámkami. Jako by latinské postilly pedchdc
Husových nebo Husa samého. Jakoubka, Píbrama a j. nepatily

eské literatue a eským djinám kulturním! Ostatn bez znalosti

tchto latinských postili nelze ani správn stanoviti historický a lite-
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rární význam starších postili esky psaných. Jestliže Hrubý neuznal
za dobré všimnouti si blíže onch latinských postili, nemžeme se

arci diviti, že nezdálo se mu potebné seznámiti se podrobnji s ostatní

literární inností mužii, o jejichž postillách jedná. Dlužno ovšem
uznati, že by to nebylo snadné, protože naše vdomosti v tom smra
jsou namnoze ješt velmi nedokonalé. Hrubý spokoj uje se tu skoro
vesms všeobecnými poznámkami, jež pi-ejímá ze starší literaturv —
a ani té neovládá úpln — a jež bez kritiky vtšinou doslovn uvádí.

Horší je, že autor asto ani tam, kde skuten konal vlastní badání,

neodvažuje se samostatného úsudku, nýl)rž prost opakuje a jen tu

a tam dopluje výsledky badání cizího. Jeho rozborm eských postili

vadí nedostatek porozumní pro to, co v nich je historicky dležité
a co je vedlejší, co je spoleno všem postihám stedovkým a co je

pro tu neb onu postihu význané. Místo rozbor podává se ada vý-

pisk sestavených i^odle jistých hesel. Autor uvázl skoro všude v po-

lovici cesty, on jen tém mechanicky materiál sbírá a sestavuje, ale

netídí ho. nesrovnává a neoceuje. Proto cena jeho díla záleží pouze

v materiálu, pokud je nový, ne však v jeho zpracování.

Kniha Hrubého obsahuje mimo úvod a doslov šest kapitol. V ú-

vod vykládá se strun, jak vznikl obyej psáti postihy a jak se vy-

víjela a mnila jejich forma, uvádjí se též nkteré nejznamenitjší

postihy cizí. Zajímalo by nás tu vdti, zda a pokud tyto cizí postihy

byly známy u nás a jaký vliv mly na naše postihy. Hrubý si té

otázky ani nepoložil, ba ani nepokusil se zjistiti, které cizí postihy

zachovaly se v starých opisech eského pvodu a kterých postili dovo-

lávají se eští kazatelé.

První kapitola jedná o postillách t. z v. pedchdc Husových,

zvlášt W a 1 d h a u s e r a a Mi 1 í e. Protože jsou latinské, ne-

pokládal autor za svou povinnost seznámiti se s nimi z vlastního ná-

zoru. Sestavil prost výpisky z rzných pojednání, jež napsali

Klicman, Aleník, Jos. Jireek a j. Dovídáme se tím zpsobem lec-

ehos o rukopisech onch postih, co již odjinud bylo známo, a jen

velmi málo o jejich obsahu. Tém neuvitelno jest, že Hrubý na

str. g. píše podle lánku Jirekova v asop. es. musea i86i o eských
kázáních neznámého prý autora, akoli na str. 3. podle Klicmana

správn uvádí, že je to pouhý peklad latinské postihy Waldhause-

rovy. Vl^ec jest tato první kapitola nejslabší ástí knihy a nemla
radji b3-ti napsána.

Druhá kapitola, vnovaná postihám Husa, Jakoubka, Chelického

a Rokycany, mla by býti vrcholem knihy. Ale práv zde vady práce

Plrubého vynikají nejpatrnji, zde nejtížeji neseme, že autor jednaje

o postillách, nepihlíží náležit k ostatní literární innosti jejich p-
vodc i k celému historickému pozadí, že skoro docela pomíjí dle-

žitých postih latinských z oné doby a že mu schází hlubší proniknutí

náboženských otázek, o nž pi rozboru postih pedevším jde. Ka-

pitola poíná se Huse m. Po obšírném popise rukopis a tisk eské
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postilly Husovy následují nkteré zprávy o rukopisech jeho postili

latinských podle Truhláe, Xovotného a Flajšhanse a konen rozbor

eské postill\\ Nedlouho ped vytištním knihy Hrubého vyšel

v Osvt (1900) lánek Flajšhansv o Husov eské postille, ale

Hrubý nemohl ješt lánku toho užiti. Srovnání obou rozbor nedo-

padne pro Hrubého pízniv. K dležité otázce po pramenech Husovy
postilly Hrubý odpovídá tím, že uvádí jména círevních otc, jichž

Hus se dovolává a názvy vlastních jeho spis, které Hus sám cituje.

Flajšhans však ukazuje, že Hus asto i tam, kde výslovn neci-

tuje svýxh spis, pejímá z nich celá místa do své postilly, ukazuje

dále — a to je dležitjší — že veliká ást (Flajšhans praví: ,,dobe
polovice") celého textu Husova i se všemi citáty a doklady náleží

\^iklefovi, jsouc nkde volným pekladem, jinde zpracováním kázání

Mklefových. Hrubý jen všeobecn zmiuje se o tom, že Hus mnohé
ze svých názor theolog-ických pejal od Viklefa. ale jeho postihu

rozbírá jako dílo naprosto pvodní. Jeho rozbor pozbývá tím tém
veškeré ceny. \Vpoítávají-li se zvláštnosti slohu Flusova, obrazy,

pirovnání, jichž užívá atd. a pi tom se nerozlišuje, co z tch zvlášt-

ností Hus prost pejal odjinud a co sám ze svého pidal, nemže se

podati správný obraz jeho stylistického umní. Také není lhostejno,

jsou-li Husovy narážky na souasné pomry, jeho líení úpadku
církve a pod. pvodní i pejaty od Viklefa. A velmi pouno bylo

by zjistiti, jak si Hus do.s^matické názory \^iklefovy upravil. Avšak
nehled ani k tmto nedostatkm, pouhé tém mechanické sestavení

citát z postilly Husovy nelze ješt nazvati rozborem, naše znalost

Husovy postilly a Husa vbec nerozmnožuje se tím o nic. Znan více

podává uvedený lánek Flajšhansv, jemuž zase vadí kvapnost

v úsudcích a bombastický závr. Celkem jest patrno, že význam eské
postilly Husovy netkví ani v theolog^ické uenosti, která z valné ásti

není pvodní, ani v dokonalosti stylistické — je psána píliš na

kvap — , nýbrž hlavn v tom, že se tu pomrn pokroilé názory the-

ologické, na nichž Hus posléze se ustálil, pedkládají eskému lidu

ve form pístupnjší než byly uené traktáty, dále pak v horlivém

úsilí mravním, jímž výklady Husovy jsou prodchnuty.

Od Jakoubka ze Stíbra máme postilly dv, latinskou

a eskou. O latinské zmiuje se Hrubý podle lánku ]\I. Koláova
v Kroku 1864. Po Koláovi opakuje, že složena byla v letech 1414 až

141 5 a že se v ní všude jeví zárodky uení táborského. Mohli by-

chom snad žádati, aby tato tvrzení Koláova, z nichž druhé jest

jist nesprávné, blíže byla vyšetena, kdyby arci Hrubý latinských

postili nevyluoval z oboru své práce. Ale ani pi pouhém rozboru

eské postilly Jakoubkovy neml autor vyhnouti se otázce, jaký je

pomr obou tch postili, která z nich vznikla díve, která pozdji,

jsou-li ob obrazem stejných theologických názor. V dob tak

rychlého vývoje theologických nauk takové otázky nejsou nikterak

zbvteny. To, co Hrubý podává jako rozbor eské postilly Jakoub-

45
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kovy, záleží zase v mechanickém sestavení všelikých citát, z nichž

mnohé jsou jen zcela obyejné loci commnnes stedovkých
postili a tedy pro Jakoubka nijak charakteristické. Jak Jakoubek ve
své postille staví se k základním otázkám theologickým, z rozboru
toho poznáváme jen velmi nejasn. Jest toho tím více litovati, že

o Jakoubkovi, jejž Palacký pokládal za vlastního pvodce officielního

uení strany pražské, jak je pozdji zastával Rokycana, a o jeho
innosti literární dosud nikde nebylo obšírnji psáno.

Po krátké zmínce o latinských postillách knze Martina
L u p á e a mistra Jana z Píbram pechází Hrubý k postille

C h e 1 i c k é h o. O literární innosti Chelického bylo u nás již

mnoho psáno — staí vzpomenouti jen smrodatných prací Gollo-

vých — a také jeho postille byla pi tom vnována náležitá pozornost.

Naposled podal Jaroslav Mek ve svých Djinách eské literatury

I. 171—179 dosti obšírný a, co více platí, velmi pkný a výstižný

rozbor postihy Chelického. U díla jednajícího celkov o eských po-

stillách ekali bychom, že autor jeho pokusí se stanoviti podrobnji

pomr postihy Chelického k starším postihám eským, zvlášt k po-

stille Husov. Také pomr Chelického k \^iklefovi, jak se jeví

v jeho postille, ml by se nyní, kdy spisy A^iklefovy, zejména jeho

kázání, jsou vydány, vyšetiti podrobnji, než to bylo díve možno.

Hrubý však místo toho všeho podává celkem jen to, co našel u Vlka.

Jeho práce záleží jen v tom, že rozbor Vlkv rozhojnil dalšími,

vtšinou mén dležitými citáty z postihy Chelického, pidržuje se

jinak otrocky rozdlení AHkova.

Nejvíce místa dostalo se v knize Hrubého postille Rokyca-
nov. Je tu vložen celý pvodn samostatný spis o tom, „jak soudí

Rokycana v postille o souasných pomrech v zemi eské." O postille

Rokycanov psal poprvé Goll v as. es. musea 1879, kde podal z ní

nkteré nejdležitjší výatky; sám však astji projevil pání, aby

postilla Rokycanova byla vydána celá tiskem. Dokud toto pání ne-

bude splnno, obšírné výtahy Hrubého mohou býti jakousi, a velmi

nedokonalou náhradou za takové vydání. Rozbor postihy Rokycanovy

je ze všech, jež Hrubý podává, nejsamostatnji založen a nejúplnjší.

Ale i tu Hrubý po svém zpsobu seauje mechanický citáty pod

hesla ne píliš šastn volená, nestaraje se o to, vyjadují-li myšlenky

všem kazatelm stedovkým spolené, i jsou-li výrazem individuel-

ních názor Rokycanových. \^šeobecnými stesky na nedostatek

lásky k Bohu, na lidskou pýchu, rozmailost, hnvivost, svými pís-

nými názory o potlaování pirozených žádostí lovka, o pomru
pohlavním a pod. neliší se Rokycana podstatn od jiných kazatel

stedovkých a nebylo tedy teba vnovati jim tolik místa. Za to

mlo se uritji vytknouti, jaké stanovisko zaujímá Rokycana ve své

postille k náboženským otázkám, jež byly v dob husitské pedmtem
spor mezi stranami.
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Rokycanova postilla zavírá velikou periodu husitství, jíž zabývá
se druhá kapitola knihy Hrubého. Pehlédneme-li znova obsah ob-

šírné té kapitoly, shledáme, že vdecká koist z ní jest až žalostn
nepatrná. Vyjímaje partie o Rokycanovi a Jakoubkovi nepináší nic

nového, a i tu nový materiál je zpracován jen povrchním zpsobem.
Následující dv kapitoly vnované XVI. a XVII. stol. jsou rozhodn
nejcennjší ástí knihy. Postilly oné doby nebyly dosud až na nkteré
výjimky soustavnji prozkoumány, tak že Hrubý mohl tu podati mnoho
nového. Pomíjení latinských postili pestává býti závadou v dob.
kdy naše postilly jsou psány vesms esky. Zmnný jejich ráz

a menší význam dovoluje také zapomínati nedostatk pracovní me-
thody Hrubého. Za to vadí v tchto partiích, kde poet postili jest

mnohem vtší, pochybené seskupení látky. Samo rozdlení na ka-

pitoly podle století není šastné, a postup, v nmž Hrubý pedvádí
jednotlivé postilly uvnit tchto kapitol, nedává dosti jasn vyniknouti

hlavním smrm v náboženském život tehdejším ani hlavním fasím

jeho vj^voje.

Jest zajímavo, že po Rok}canov postille nastává v djinách

eských postili stagnace, která patrn souvisí s všeobecným ochab-

nutím náboženského života. Z prvé polovice XVI. stol. máme zprávy

pouze o ztracených postillách bratra Lukáše. Není to bez vý-

znamu, povážíme-li, že bratr Lukáš byl v té dob jediný theolog eský,

v jehož spisech projevuje se pomrn samostatné pojímání theolo-

gických otázek. Jím koní se doba samostatného náboženského vý-

voje eského národa, a nastává po nm doba trpkého pejímání cizích

názor náboženských. Také ve vývoji eských postili nastává nové

období, jež významn zahajují peklady postili cizích, zvlášt n-
meckých, uvádjící k nám nové nauky náboženské. Teprv v druhé

polovici X\'l. stol. objevují se zase postilly pvodní. Z nich nejvý-

znamnjší jsou: katolická postilla Tomáše Bavorovského
z r. 1557, postilla bratra J a n a K a p i t y z r. 1586 a luterská postilla

P h i 1 a d e 1 p h a Z á m r s k é h o z r. ^i 592.

Theoretické otázky náboženské nestojí tu již v popedí, ustupují

jednak drobným výpadm polemickým, jednak horlení mravokár-

nému. Vliv humanismu proniká i v obor postili a projevuje se jazy-

kovou a stilistickou vybroušeností, ale nkdy i enickou rozvláností.

Proti postihám doby pozdjší pevládá tu pomrn klidný tón.

Zvlášt postilla Bavorovského jest daleka bojovné nesnášelivosti po-

zdjších postili katolických: vyniká také svou upímnou horlivostí

mravní, jež nešetí ani stoupenc víry katolické, ani bujného panstva,

proti nmuž ujímá se utiskovaného lidu poddaného. V postille bratra

Jana Kapity obráží se pkn uklidnný názor bratrský, který uí mi-

lovati bližního, teba i nepítele, neodpírati zlému, uctívati Boha ne

vnjšími obady a ustanoveními lidskými, nýbrž ostíháním jeho

istého zákona, který chce míti církev bez slávy, bohatství a moci.

Bojovnjší a hrubší je postilla luterána Zámrského. dležitá pro po-

45*
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znání tehdejších pomr spoleenských. Zajímavo jest, že se tu mocn
ozývá stesk na nevážnost eského národa k jeho pirozenému jazyku.

S poátkem XVII. stol. postili pibývá, ale v myšlenkovém jejich

obsahu lze pozorovati rozhodný úpadek, a také již objevují se tu

známky jazykové porušenosti. V prvních dvou desítiletích tohoto

století ješt všechny strany náboženské zastoupeny jsou postillami.

Postihy vydali v té dob zejména kališník D i kast, luterán S 1 o-

V a c i u s Turnovský, bratí Petrozelin a Konený a je-

suita Berlika ( S c i p i o) Plzeský. Posti 11a Scipiova, vyšla

r. i6i8, ale pozdji ješt tikráte vydaná, zahajuje adu jesuitských

postili eských. Bojovn katolické smýšlení pojí se tu s okázalým

vlastenectvím, jež s výitkou vzpomíná dob eské slávy, kdy po všem
svt roznášela se eská pobožnost a svatost projevující se ,,v pro-

dloužených a astji optovaných modlitbách, v astých postech,

v hustém na místa svatá a daleká putováni, v udlování chudým a po-

tebným, v nadání na záduší, v vystavení tak mnohých, ozdobných

a podivení hodných kostelv, klášterv a špitálv", kdy ,,ta eská
z dobrého a pobožného svdomí pocházející udatnost . . . všem jak

okolním tak i dalekým národm k hrze byla", kdy ,,od plnoního
moe až k polednímu všecko eskému království poddáno bylo".

Jestliže postillou Scipiovou ohlašuje se na prahu ticetileté války

veliký obrat v náboženském vývoji eského národa, zpsobený ví-

tzstvím, jehož katolicismus dobyl v této válce, obráží se jeho do-

vršení ve dvou postillách z konce XVII. stol. R. 1682 vyšla v Dráža-
nech eská postilla kazatele eských exulant v Zitav Kašpara
M o t š i c k é h o. ale je to pouhý peklad starší postihy nmecké,
a r. 1691 vydal v Praze jesuita Matj Václav Steyer „k vy-

hlazení kacíských postili a kázání" svoji „katolickou postillu", v-
novanou památce sv. Jana Nepomuckého. Steyer nadšen velebí jed-

notu katolické církve jak ve láncích víry, tak ve spojení všech úd
jejích s hlavou církve, papežem; horlí proti bludam a kacím,
zvlášt pak proti knihám kacíským, kteréž nejlépe jest ,, spáliti aneb

tm dáti, kteíž mají dovolení takové knihy ísti, aby z nich kacískou

zlost a podvod poznali a zahanbili" ; na mysli prostých poslucha
psobí zvlášt vypravováním zázraných a hrzných píbh. Tím
blíží se Šteyerova postilla postihám XVIII. stol., od nichž však pro-

spšn liší se jistou umírnností v obsahu i form.
Pro XVIII. stol. ml Hrubý znamenitého pedchdce. Jaroslav

Mek vnoval ve svých Djinách eské literatury (druhého dílu ást

první) znanou pozornost také postillám. V úzkém rámci své knihy

dovedl s vzácným porozumním a podivuhodnou struností povdti
o postillách XVIII. stol. vše, co slouží k poznání ducha oné neut-

šené doby. Ukázal pkn, jak tyto postihy obracejíce se k spodním

vrstvám lidu, jemuž mají nahraditi potlaenou literaturu z doby

utrakvistické, snaží se býti prostému posluchastvu srozumitelné a

utíkají se proto k drastickému slohu, vytkl jejich nemírný kult sva-
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tých a svtic, jejich zálibu v Ueni zázraných vidní a dsivých
obraz života posmrtného. Jako typické repraesentanty této Htera-

tury, jež z nejvtší ásti pochází od jesuit, nebo aspo proniknuta

jest jejich duchem, dkižno vytknouti zvlášt Bílovského a K o-

n i á š e. Bylo tžko povdti po Vlkovi o tch vcech nco nového,

a nelze Hrubému, který knihy Vlkovy svdomit užil, initi výtku

z toho, že to, co on o postillách XV^III. stol. píše, neznamená proti

Vlkovi pokrok. Pokrok mohl by snad záležeti v tom, co Vlek sám
(na str. 30.) naznail, ,,v podrobném rozboru srovnávacím se stano-

viska literárního a homiletického". Toho arci u Hrubého není; ím
on dopluje Mka, toho bychom vtšinou rádi oželeli. Podává po

svém zpsobu podrobná udání bibliografická, jichž u Vlka ovšem
není, a také si více všímá vnjší, formální stránky kázání. Skoro

mohlo by se pochybovati, zasluhují-li tyto knihy, literárn tak málo

cenné, tolik pozornosti.

Poslední kapitola vnovaná postihám z konce XVIII. a z XIX.
stol. mohla vbec odpadnouti. Z postili, o nichž se tu Hrubý zmiuje,

jediná vzbuzuje vtší zájem, protože jejím autorem je Václav

Beneš Tebízský, ale ta vlastn ani nenáleží v rámec jeho knihy.

Kamil Kroffa.

PEHLED PÍRODOVDECKÝ.
Rozjímání z prmyslu. Cukrovarství eské prodlává práv

novou vážnou zkoušku obtžkací, a ten prmysl souvisí tak blízko

s našimi rolnicko-hospodáskými pomry, že nkolik slov o souvi-

slosti takových interes stojí za to promluviti. Cukerní produkce sv-

tová byla v posledních letech následující

:

1898—1899

1,722.400

1,042.000

782.000

755.000
209.000

4,795.400
32..00

3,095.500

Náhlý skok produkce poslední kampan 1901— 1902 vi kam-

pani p]:-edcházející jest podivuhodný, ve všech zemích — Francii vy-

jímajíc — bylo více zasázeno a vesms byla úroda hojnjší. Proti

pedešlému roku skoila výroba cukru v Rakousku o 20 procent,

v Rusku o 21 procent, v Dánsku o 14 procent (57.500), v Americe

za to o plných 100 procent. Amerika, jejíž výtžek v 1898/ 1899 byl

jako tehdejší dánský, postoupila svojí loskou kampaní na místo

sedmé. Výroba cukru z ttiny jest asi nejvyšší, jaká kdy byla. Cukr
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z ttiny se již dostavil též z plantáží, na nichž stídání s kulturou

indigovou bylo zavedeno. Rolník indický maje k rukoum síly pra-

covní, které se platí jednou desítinou mzdy americké, zpsobí pe-
mnou svého systému hospodáského zemím vysoce prmyslovým
rány hluboké.

V takových našich povídáních o umlém indigu již nkolikkrátee šla. Povídali jsme si, že od té doby, co chemie poznala v dehtu

kamenouhelném pepestrý zdroj barviv skvlých, zkoumáno, zdaž by
se pirozená barviva nahrazovati nedala a pozdji ožila i ctižádost,

ta pirozená barviva dlati sama. A nejprve velikou sensaci uinila

synthesa umlého alizarinu z moeny barvíské. Díve musila rostlina

peliv ošetovaná za nejvhodnjších podmínek meteorologických

rsti dva roky, než poskytnouti mohla nco barviva, dnes továrny

v nkolika hodinách vyrobí barviva téhož — o tchže vlastnostech —
množství dovolné. Výroba alizarinu se zdokonalovala i v té míe bar-

vivo v cen padalo a tam,, kde pvodn zasázená moena vyhnala cenu

hektaru pdy na deset tisíc frank, tam po letech klesla cena téže

polnosti na frank pt set. Tak podobný proces odehrává se ped
našima oima v plantážích rostlin indigonosných.

Indigo oblíbené, prastaré, velmi stálé barvivo nemohlo býti

žádným uml3'm barvivem nahrazeno. A pece byl poet umlých
barviv práv tam nejvtší, kde poade barveno indigem a modí
kampeškovou pirozenou. Na prodejnou cenu indiga mla výroba

barviv anilinových vliv zcela nepatrný. Od roku 1886—1895 vyvi-

nula škola Bayerova v Mnichov program o konstituci a i)ak

synthesi indomodi a i pomalu na jiných stranách práce zahájena

a roku 1900 již továrna bádenská na anilin a sodu kryla j e d n u

šestinu celé svtové spotebv indiga svým indigem vmílým. Ta
továrna vychází z naftalinu. uhlovodíku, jenž býval tak laciný, že

z nho pálením erné uhlíkové barvy dlávali a dnes vstoupá jeho

cena, nebo chtí ho ku výrob uhlíkových vlákének do elektrických

žárovek a te na indigo. Už poítají, zdaž staí naftalin z plynáren

ku krytí veškerého konsumu indiga pirozeného a už se hádají, že

15.000 tn ho je k disposici, ale 25.000 tn že ho zstává ješt v tž-

kých olejích. My si ho dobudeme, tvrdí Nmci ; to dobývání bude

píliš drahé, tší se Angliané mající na ostrovech i v Indii plantáže

indigové. Pomalu pjde o celý konsum svtový, který krýti mínila

továrna bádenská, která co do ceny ustupovala zvolna ped cenou

indiga pirozeného. Kupci z Indie nabízeli své nejlepší indigo po 15

mk za kilogram (80—90 procent), bádenská prodává po 14 mk
(100 procentové) — a vyrábí je po osmi markách. K emu náhle

cenu snížiti, nepomýšlí-li už te na celý konsum svtový.

Používání indiga pomalu si teprv razilo dráhu do živností, bar-

víren i do továren textilních, však nyní i nmecká správa vojenská

zavedla indigo umlé do poteby vlastní. V posledním ase náhle

pihlásily se ješt jiné dva zpsoby umlé výroby indiga i oba ty
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zpsoby vedou se starým zpsobem bádenským boj existenní. A' celé

té vav bží o ceny kyseliny octové i nati a kovového, jež dobý-

vati posud podailo se ve množství obmezeném a které zajisté budou
záhy nabízeny ze zdroj rozmanitých za ceny nižší a nižší. Xatrium
elektrickou cestou dobývané vzpruží též prmysl i výrobu chloru

a cyankalia popožene. Poátkem budou ceny tch látek vstoupati, ale

záhy inteligence a kapitál pemže obtíže.

Používá se pak umlého indiga mimo Nmecko v Rakousku
a Francii i byl vývoz z Nmecka

v prvních 6 msících roku 1899 .... 540.000 kg.

v prvních 6 msících roku 1900 .... 947.000 kg.

do Ameriky .... 315.000 kg.

Bez urputného boje indití plantážníci neustoupí. Do roku 1897
se smáli tvrdíce, že nikdy umlé indigo jim škoditi nemže, ale

co stihly je nepohody živelní a náhle jim úroda indigová ochabla,

vi"i od roku 1S98, že nebezpeí hrozí. Povstala dv sdružení: Behar

indigo-planters Asscciation a Indigo Improvements Syndicate;

240.000 rupií dáno na vdecký výzkum indigonosných rostlin, hle-

dají se variety, které by mnivému ponebí Bengálu lépe vzdorovaly

než rostliny starší i hledí se pstním docíliti vzácnjší byliny, které

by vynikaly vyšším výtžkem indigovým. Tak jako epai vypstili

semeno epy ím dále tím cukernatjší. A nouze nutí k racionelnj-

šímu hospodáství; nikdy díve nehnojili, dnes vstoupá fabrikace

superfosfát a hledání ložisek fosfátových též mlo úspch, na

Christmas Islandu jsou záhy nalezeny a už zmáhá se úroda rostliny

indigové o 50—100 pro. (zelené byliny), a poet sklizní roních

(jen listí) rozmnožen až na pt. Nejlepší pdy jsou rostlin nyní

hýkané vyadný, pdy horší vnují se ttin cukrové, s níž stí-

dání zavedeno. Ale vzdor všemu úsilí prodej indiga pirozeného ne-

vstoupá a ceny jeho nebyly nikdy tak nízké jako jsou nyní, což

k dobrému bude kupci. Není v Anglii poet lidí malý, kteí ekají

katastrofu ve pstní rostliny indigové i ohlížejí se již po náhrad.

Z Madrasu pichází zpráva, že tam pokusy se konají s rostlinou

agáve neb aloe perfoliata. jejíž vlákno výten na pedení se hodí

i poskytuje tká vzornou. Indigová kultura v Indii nepadne na-

jednou, nebo není v interesu továren nmeckých cenami zbyten
ztlaenými neodvolatelný proces s malým užitkem pispíšiti. Pechod
k agáve neb obilovinám mže nastati zvolna a kdož ví, ne-

díme-li v rostlinách tchto revanche prmyslovému Nmecku.
A opt novinka se oznamuje, že zahájeno pstní brasilské rost-

liny Carrapichos zvané, jejíž vlákno jest jemné, bílé, velmi pružné,

pi tom vysoce pevné a 2—3 yardy dlouhé. Zvlášt se chválí ko-

vový lesk vlákna a jeho vzdornost vi petržení a není ani snad

rostlina njak zvlášt citlivá, nevyžaduje pozornosti, všude roste ve

Stát Sáo Paulo divoce a voln. Provazv i lana a nit ze vlákna
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toho vynikají vlastnostmi prý obdivuhodnými. A opt jiná rostUna
se hlásí ze Španlska teprv novji prostudovaná, kei: to, z jehož
plod vyluhují tuk hojný a jemný, jenž za chladu nabývá konsi-

stence stearinu, barvy bled zelené, a jenž poskytuje svíek krásných
irých, velmi dlouho a zvolna hoících.

Mysliti se musí stále, i když je velmi dobe a vše bží nor-
máln. Však v Rakousku vzalo si roku 1900—2375 píslušník íše
nmecké patenty, kdežto domácích pihlásilo se pouze 2 119! Ta
íslice kií do duše i našim sousedm domácím, tohO' asu ne-

pátelm našim, což nezavládne rozum a cit k interesm našim spo-

leným ?

Však rostlinami vyjmenovanými není vyerpáno všechno.

V údolí kazanlickém okolo Turdži vyrábí se ron 2500 kilogram
esence ržové: jeden hektar pdy dá 5000 kg kvtu, odkudž po-

chází I kg oleje. Kolem \'erony prodá se 350.000 kg koínk ko-

satcových na parfum fialkový, v Anglii, ve hrabství Surrey od XVI.
století v sezón denn destilují až 15.000 kg rostlin na silici má-
tovou i lavendulovou ; z Ameriky Státu Michiganského vychází do
obchodu 200.000 kg máty peprné, z Ruska (Krasnoje) 60.000 metr.

cent anýzu. Pole kolem Lipska — severn od nás — poskytují

ron 250.000 kg. rží. A to jsou píklady z krajin ne snad hor-

ských, nýbrž naopak našim velmi podobných — studených.

Ad vocem studena. Francouzský ministr agrikultury dal si re-

ferovati o používání moderních vymožeností fysikalných v nízkých

temperaturách, pokud by se jich v hospodáství rolním použíti dalo.

Z referátu pana de Loverdo vyjímáme. Anglie používá v doprav
a konservování svých potravin nízkých temperatur v míe nejroz-

sáhlejší. V Anglii konservuje se ovoce všech druh, maso z jatek,

máslo, sýr, v Irsku ryby a drbež. Díve Anglie kupovala své po-

teby domácí ve Francii, nyní vozí si z Austrálie své zmrzlé skopce

(61/^ milion koupil loni Londýn), z jižní Ameriky, Kanady a

z Evropy zmrzlé maso hovzí (600.000 m. ct.) ; z Viktorie, No-
vého Zélandu, Kanady a Spojených Stát máslo (65,914.800 kg.),

z Ruska, Egypta, Maroka i Ameriky vejce (167 mil.) ; z Ruska

a Kanady drbež, z ostrov kanárských i Antil, z Austrálie, Ame-
riky i Kapu pes milion hektolitr nejjemnjšího ovoce. Vejce do-

jdou úpln erstvá, ovoce dozralé, ale zcela libovonné a erstvé, a
z Kapu do Londýna potebovalo tyi nedle parné cesty moské.

V Anglii vstoupá konsum masa msíc od msíce, kdežto v Paíži

klesá; i ceny v Anglii i v Americe jsou daleko nižší než jsou ceny

masa v Praze. Poítajíc na osobu klesl konsum masa v Paíži o 6 kg

v jediném roce, v Marseillu dokonce o ti kg. Však to by ani ne-

zaráželo tak národní hospodáe, jako že v té míe, ve které klesá

konsum masa, vstoupá pímo pití alkoholu. Poítají, že se Fran-

couzm nedostává 600.000 tun masa, jež by importováno mlo býti

pi racionelním hospodáství z kolonií. Pomýšlejí na dovoz z Mada-
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gaskaru. z nhož by rádi udlali fracouzskou Austrálii, kdyby bylo

kolonu (osadník). Cena vola na Madagaskaru je 50 frank. Re-
ferát probírá systémy zimotvomé i ceny kubického metru stude-

ného vzduchu v}'chlazeného každým z nich. Pokusy byly inny,
jak dlouho vydrží maso konservované mrazem po té, když z atmo-
sféry ledne vyjato bylo. První podmínkou jest, aby chlazeno bylo

velmi studeným a suchým vzduchem, nikoliv mokrým ledem. Suchý
mráz konservuje výborn, i po pechodu v temperaturu obyejnou
vydrží maso ve svžesti i nepáchne. Jsou ve Francii krajiny, kde

drbež, ovoce, domácí všelijaké produkty jsou v míst i okolí velmi

laciné, daly by se ale lépe prodati, kdyby dále dovezeny býti mohly.

I zaizují se vagóny i oddlení lodní zcela zimotvornými pomckami
opatené v Rusku, ve Francii; v Anglii jest dokonce pi minister-

stvu agrikultury zvláštní oddlení pro dopravnictví studené (cold

storage division).

My tak ješt o pivo máme postaráno.

Astronomická zpráva na erven. Dne 21. ervna je zaátek léta.

Slunce vstupuje do souhvzdí Blíženc, zárove s ním vychází

i zapadá, tak že hvzdy tohoto souhvzdí i celého nejbližšího okolí jsou

slunením svtlem pezáeny a nelze je pouhým okem pozorovati —
leda že by nastalo úplné zatmní Slunce. V poledne je tedy souhvzdí

Blíženc více než 60" nad obzorem jižním jako Slunce a pod ním po-

nkud v právo souhvzdí O r i o n a. Tutéž polohu vzhledem k obzoru

mla tato souhvzdí dne 21. prosince o plnoci, jenže Slunce nebylo

v souhvzdí Blíženc, nýbrž v souhvzdí Stelce nejníž pod obzo-

rem. Podobn zase dne 21. ervna o plnoci vrcholí nad obzorem

jižním souhvzdí Stelce ale jen ve výši zimního Slunce asi 15" a

jlunce je se souhvzdím Blíženc pod obzorem.

Z ostatních letních souhvzdí nejvýznanjší jsou po 10. hodin
veerní nad jižním obzorem souhvzdí Hadonoše, Hada a Vah
a nad nimi tém v zenitu souhvzdí Herkula, Koruny a

B o o t a. Nad západním obzorem záí R e g u 1 u s v souhvzdí Lva
a Spika v souhvzdí Panny. A nad východním obzorem je nej-

jasnjší stálice letní oblohy V eg a v souhvzdí Lýry a pod ní velký

kíž souhvzdí Labuti a ponkud v právo souhvzdí Orla. Se-

verní obzor j e tém prázdný. Souhvzdí Malého Vozu a Draka
stoila se nad Polárku, souhvzdí Velkého Vozu je vysoko

od Polárky v levo a souhvzdí Kassiopeje tém symetricky

v právo, ale mnohem níže. Nízko nad severním' obzorem svítí jasná

Kapela v souhvzdí Vozky.
Z obžnic lze pozorovati krátce ped východem Slunce Venuši

jako jitenku. V prvních dnech ervna je také Merkur jako ve-

ernice viditelný, ale ne dlouho, ponvadž byl v nejvtší elongaci vý-

chodní 23^' dne 28. kvtna. Jupiter dlí v souhvzdí Kozorožce
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a vychází zaátkem msíce v plnoci, ale koncem msíce již v lo hodin

veer. Saturn pedchází Jupitera v souhvzdí S t i e 1 c e a vychází

tém o hodinu díve než Jupiter. Ob tyto velké obžnice jsou

v zimních souhvzdích ekliptiky a proto se zdvihají jen nízko nad náš

obzor. Mars je v souhvzdí Býka a vychází koncem ervna asi

2 hodiny po plnoci. Uran je v oposici se Sluncem v souhvzdí H a-

donose a Neptun není viditelný.

Gastronomii n a s t e d n í c h školách pednášel na

sjezdu eských profesor- v Praze dne 19. kvtna profesor F r. N á-

blek z Kromíže. Ve své obsažné pednášce rozvinul plán: jak

astronomii vyuovati, aby žák co nejvíce nových poznatk, idejí a per-

spektiv nabyl, a dovedl si aspo ponkud pedstaviti prostorovou

velikost a bohatost vesmíru. Zcela právem bylo k tomu poukazováno,

že žák musí v ostatních pedmtech nejen poznati, nýbrž i zapama-

tovati ohromné množství tvar, podob a maj) a že mnoho z tch
obraz, jež popisovati musí, nikdy nevidl a snad nikdy nespatí. Za

to však tvar a obraz hvzdné oblohy obyejn nezná, a pece stále

je má nad sebou a za každé jasné noci mže je vidti a pedstaviti si

v nich veliká Slunce a kolem nich tisíce milion svt naší Zemi po-

dobných a oživených bezpochyby také tak jako tato myslícím tvor-

stvem.

Astronomie je ovšem vda málo „praktická", dnešní svt ji ne-

potebuje, leda když v moi bloudí a nebo hodiny ídí. Avšak bohu-

díky není tato „praktická" stránka vcí ani pro dnešní svt vším a

pro astronomii zbývá v duši každého lovka, bez rozdílu vzdláni

nebo stáí, volné místo, které by rádo bylo vyplnno, jen kdyby pí-

ležitosti bylo více.

Pan Náblek vydal vtšinou vlastním nákladem adu pomcek
pro vyuování astronomie, z nichž úelm stedoškolským zvláš po-

slouží velká nástnná mapa oljlohy vydaná s podporou eské Aka-

demie. V rozhovoru byla naznaena nkterá možná zlepšení pro pí-

pad druhého vydání. Mezi jinými bylo uvedeno také to pání, aby

mapa obsahovala pomocná spojení jednotlivých význaných hvzd
každého souhvzdí v jediný pímoarý obrazec. Spojení taková zna-

menit usnadují pehled souhvzdí, jen kdyby bylo možno v tomto

spojování docíliti jednoty a jednoduchosti. Fantastické obrazy odpo-

vídající názvm souhvzdí nemají naprosto žádné ceny a mly by

úpln odpadnouti. Hvzdy mohly by míti podobu bílých koleek s po-

mrem velikostí, jakýž byl pijat na p. pro klasické mapy Bonnské

a nebo pro mezinárodní velkou fotografickou mapu oblohy.

Avšak k druhému vydání z finanních dvod sotva tak brzy

dojde a pání uvedená nejsou nikterak podstatná, takže uiteli mže
mapa, tak jak je, výborn posloužiti, nebo ona pímoará spojení mo-

hou býti slabou bílou barvou na temné pozadí mapy pikreslena,

a ostatní podrobnosti jen pi pohledu z blízka možno rozeznati, tak

že celkovému pehledu nepekážejí. N.
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PEHLED LITERÁRNÍ.

ZE SLOVANSKÉHO SVTA.

Z polské literatury. (Dokonení.)
Polská spisovatelka Konopnicka, *) známá svými sympati-

emi k nám echm, bude slaviti letos dvacáté páté V3T0Í literární

innosti své. Nesmíme na né zapomenouti. U nás je jméno její

vdn zapsáno, a v letech posledních pinesl „Ženský Obzor" vele

psanou biografii její. Alinulý rok vydány spisy její ve vhdné, mi-

niaturní form. Zrovna nedávno vyšly ,,Poezye" i. Fragm^enty,

2. Helenica, vykazující všecky pednosti této duchaplné spisova-

telky. — U nás známá a oblíbená spisovatelka El. Orzeszkowa
v)'dala loni ,,Chwile", nkolik novel. Literáti polštá tší se již za

živobytí cti. že bývají spisy jich po — a — odsuzovány; wiaduji
se takto nejapn zúmysln. Poláci mají pednost, že u nich vládne

pom.rn vtší nestrannost a objektivnost v kritice, ponvadž mají

nkolik literárních stedisk, zvlášt Krakov, Varšavu, Lvov, ba

i Petrohrad. Konkurence a vzájemná kontrola vyluuje tyranskou

samolibost, kantorskou neomylnost a jednotvárnost, mimo to polská

elegance a literární slušnost vyluuje známou onu beztaktnost, jež

bují u menších národv. Redaktor zajímavého ,,Pogladu na šwia"

(Krakov) W. M. Kozlowski rozepsal se o ,,Idei etyczno-spo-

leczne'' v posledních povídkách Elizy Orzeszkové. Kozlowski napsal

již adu studií z oboru filosofie a literárních djin, zvlášt o Schil-

lerovi, Bourgetovi, Nitzschem, o Ploszowském (pedstavitel tetího po-

kolení XIX. stol.), o Košciuszko'VÍ, rty z prostonárodní vdy,
zvlášt z pírodopisu. V brožue ,,Idea etyczno-spoleczna" obírá se

K. nejprve pojmem dobra, pi emž se zmiuje o djinách jeho.

Nkteré sekty ja'ko Taborité, Moravští bratí se snaží, do skuteného

života penésti slova Kristova; budují si království Boží na zemi.

N^a to probírá mravní a spoleenské zásady ve spisech El. Orzjesz-

kowé. Hlavn ho interessuje, kterak autorka eší problém deka-

dentství.

Již v ..Cham'" je naznaen boj souasné pseudocivilisace

;

ústedí je obyejné. Nad N i e ni n e m je otázka tato mnohem slo-

žitjší; zde se sbíhají ideov.v a esthetický zájem povídky: rodina

Korczynských a epopea Bohatyrowiczv. Rodinu první pedstavuje

droucí se Benedykt. oddalující se následkem toho vší \tšší práci,

a žena jeho Emilie, toucí francouzské romány, blouznící o marký-

zech a snící ve svém budoarku bez pochopení pro život a pírodu.

On táhne jako soumar, aby ona mohla tkati jako motýlek. Ona je

dekadentka, a toho vlastn neví. To je ta nešastná pseudointelli-

*) Nkolik velých slov o Konopnické pináší Bibliotéka War-
szawska a Ljubljanski Zvon od Iv. Brijatelja F. Rylski v Prze-
glad powszechnem
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gence, která se již napáchala tolik zla. Povídka je- protestem proti

dekadentsiké pseudoesthetice. V „Dvou bhounech" je zásada
ethiky a esthetiky, civilisace i dekadentismu posunuta již dále. „Žiti

nejen pro sebe, nýbrž i pro jiné, ili staré altruistické: býti dobrým
a užiteným také pro jiné". To je tak jasné, jako je pastuciia. který
sází stromy mající dávati stín a ovoce, až ho tady nebude, civili-

sovanjší nad Icnížete, který dává káceti stromy, z jejichž výnosu
si pak rozmnoižuje své píjemnosti. Zkrátka: Vivre pour autrui. jak

je také Comte v náboženství lidskosti hlásal.

Ale tyto intelligence dekadentské jsou tu již ostí-eji vyhránny,
Zdzislaiv Granowski je dokonalým typem vdomého epikureovce

s celou zásobou argumentv erpaných z filosofie dekadentismu.
Na „Dwa bieguny" mlo zajisté vliv dílo Sienkiewiczovo „Bez
dogmatu", ale Orzeszkowa, tento výtený mistr drobnomalby, od-

stranila od reka svého ony vlastnosti Leona Ploiszowského, které ho
iní nesympatickým. Leon však je daleko hlubší a životnjší nežli

Zdislav. V povídce této se stetla ethika zásad s ethikou rozmaru.

Ze sbírky ,,M e 1 an c h ol ik " vybírá Kozlowlski pouze n-
které povídky, jež sem patí svým smrem, v nmž se eší problém
štstí se zásadami životními a jejich základem spoleenským. Jsovi to

Bratí, Svtlo v ruinách, zvlášt pak A u s t r a 1 í k a A r-

g o n a u té.

K pemýšlení poskytuje dosti látky tento citát: ,,Práce je hlavní

podstatou života . . . Ale práce oddlená od umní stává se mecha-

nickou, promuje se v otroctví prmyslu".
Sienkiewicz v ,.Bez dogmatu" položil nynjší osvt tuto

otázku : Zdali pebytek myšlének není na zavadit úinnému živiotu ?

Anebo jak Ploszowski praví, zdali jenom hlupáci mohou býti šastni?

U Orzeszkové vystupuje jiné dilemma: bud si vyvolíš krásno a roz-

koš 'V život anebo písný závazek povinnosti a práce. Typy Orzes-

zkowé se rozhodují pro vc ethiky.
Orzeszková je u nás tak oblíbená, že ji možno poítati mezi

eské spisovatelky. — O ženské otázce vydala ,,Kilka slow" Jadwiga
R o s tw o r o w s k a. — Mezi ženskými autory uvésti teba Žofii

Wójcickou, která sepsala drama Psyche a Diletanti. Z básní

v dob poslední vydaných jmenujeme Jana K a s p r o w i c z e ,,Gi-

nacemu šwiatu", hymnické zpvy, Jana Herty ,,Z teky wraze",
,,Wybór poezyi.. K a s p r o w i c z e. Krásná jie sbírka básní Václava

Wolského „Niezannym" ,,BaG puszczy bialowieskiej" od

Václava M a k o w s k é h o. V/1. R e y m o n t napsal ,,Przed šwitem,

pewnego dnia, spravedliwie". Více o tomto nadaném spisovateli viz

v Mazanowského „Mloda Polska" ; Reymont má neobyejný dar lí-

ení, ale kritika mu V3xítá hrubost a drastinost obrazv. — N i e-

mojewského ,,Legendy", illustrované Debickým, jsou velice

krásn vypraveny ; svádjí zrovna k pekladu do eštiny. — Talké

u nás již známý P r z e r w a-T e t m a jer se dostavil. Dojmy
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(Wraženia) ; mimo to vydal již tyi svazky Poez}''e (Melancholia,

Otchla, Hasla, Panna Mery, Zawisza Czerny, Aniol Smierci). Nej-

silnjší je v líení života selského, v nmž si sám libuje; rodinnou

podobiznu jeho pinesl loský .,GIos národu". — Woyczyski
se ohlásil ,,Z mlodzieczvch snów", Josefait N o \v i s k i napsal po-

vídky ze souasného života ,,Zycie i marzenie" (Život i sny^. —
Nyní poala vycházeti nová sbírka „A rcydziela polskich
i obcych pisarzy (vel|edíla polských i cizích spisovatel) a

vyšly již ]\Iar}-a Malczewského, Konrád Wallenrod a Lila Weneda;
snad se dokáme, že v sbírce této vyjde i njaký peklad z naší li-

teratury. — Tyg-odnik Illustrowany vydává jako pílohu ,,P i s m a

S i e n k i e w 1 c z e" ; n}ní vyšlo již 40 svazk tolioío vévody polské

literatury. — Z peklad vypoítáváme zvlášt Laboremus od Bjórn-

sona v pekladu dra. Alfr. Wysockého a Nadje Heijermannse Her-

mana v pekladu Kasprowicze.

*

Kornel Ujejski (1823—1893). Napsal Kazimierz W r ó-

blewski. Pipoj;eny dopisy Ujejského, Szajnochy a Bohd. Za-

leského. ,, Poslední romantik" polský, jenž napsal ,.Skarsfa Jere-

mi,eo;o" ( Náek Jeremiášv) a množství onch ,,Melodií biblických",

z nichž mluvilo rozdrásané srdce polské. Náek Jeremiášv povstal

r. 1846—47 a tu si teba uvdomiti, za jakých okolností vznikl • ode-

hrálo se povstání haliské, zavznlo ,,Z dýmiem požárv". Zdrojem
Náku J. je zmuená Polska; je to týž zdroj jako v Mickiewiczo-

vých
, .Knihách a Putování národa P.", jako v Pedsvitu a Anhellim.

V lieratue polské nemá Ujejski soupee co do popularity, aspo
v nkterých básních ; on chtl v}'zpívati ,.ten ból matczyny".

Práce VWóblewského je založena na pramenech, svdí o ne-

obyejné píli, a ješt mladý autor njeproniká dosti oste samo-

statným úsudkem. Pkn je zachyceno ono ústedí, z nhož vyšel

Ujejski ve Lvov v letech tyicátVxh. Zajímavou osobností byl J a-

s z o w s k i, který chtl vydávati Slawianina; byl to pítel Ad.

Rošciszewského a podailo se nám z korrespondence tohoto posled-

ního konstatovati, že Jaszowski peložil do polštiny také Kollárovu

,,Vzájemnos^ ale censura ji potlaila.

Roku 1847 se ubíral LTj. do Paíže, aby se tam poklonil ]\Iickie-

wiczovi a poznal Slowackého, který ml také na jeho básnickou

tvorbu veliký vliv. Na cest navštívil Vine. Póla ve Warmbrunnu

;

odtamtud šel ve spolenosti našeho slovutného fysiolo.s^a Jana P u r-

kyn a jeho svn na Krkonoš.e a byl na vrcholu Snžky.

Ujejski byl politickým nepítelem Staní'kv, a když byl zvolen

r. 1877 do íšské rady, patil s Hausnerem, Wolským a Skrzyským
k menšin. My mu musíme zachovati vdnou památku, ponvadž
byl nadšeným Cechofilem. A"šeobecnou pozornost vzbudil dopis jeho

k 5ooreté památce narozenin mistra Jana Husi, „v nmiž vzdal hold
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pamti národního bohatýra echv a vyjádil nadji, že na míst
domu, v kterém se Hus narodil, bude státi kdysi kostel, a na ža-

lostné hoe krve a slz, na hoe obtí slunení vvbljedlé, na Vaší

Bílé Hoe, bude státi nkdy Váš pantheon." — ,,Z Polsky, která

je sestrou Vaší, z Polsky, zdeptané a vznešené, ukivdné a milosti

plné, vznášíme k Vám, bratí Cechové, toasty se známým hesljem

Vašich pedkv : ,,KieIich dla wszystkich ! Tak, kalich štstí, kalich

volnosti pro Vás i pro Vaše nepátely, nám Polákm i echm,
jim Moskalm i Nmcm...

Ujejski byla silná romantická povaha, která uchvacovala a uná-

šela Poláky. My máme o nm pknoti informa.ní studii od Fr.

Kvapila v ..Osvt", vyznamenávající se všemi pednostmi to-

hoto znatele polského písemnictví. Eleg^antní formou, lehkým zp-
sobem zachycuje jasn obraz innosti Ujejského; pi tom je vidti,

že s á m z n á spisy Ujejského a neslepuje lánek svj podle rzných
lánkv a z literárních djin.

Kazimierza Brodziskiego „Wspomnienia mojej mlodošci",

vydal prof. J. T r Je t i a k. Kdo by neznal jména autora selamky

,,Vslava"? Patí k i:)edním pstitelm polského písemnictví s po-

átku 19. století. Zemel v Dráždanech, kde bývala kdysi silná

polská kolonie. Prof. Tretiak uveejuje nejprve uvedené vzpo-

mínkv z mládí Brodziského, pak následují úryvky z denníku Br.

z r. 1 81 3, kdy byl dlostelcem. Br. si odbyl kampa ruskou i n-
meckou, pod Moskvou byl jmenován dstojníkem, u Lipska pišel

do zaj,etí pruského. Pak se stal professorem pols'ké literatury, ale

ped tím probhl muení neplaceného byroikrata. Peložil taiké

,,Pannu Orleanskou". U Tretiaka je pipojena také autobiografie

jeho z r. 1823.

Mládí ml zlé ; zavinila to nejvíc macecha jeho. Když chtl jednou

jíti doip, prodal nepotebnou epku za nkolik ..czeskich", abv ml
}>eníze na cestu. Gymnasium studoval v Tarnov, kde se mnoho
obíral nmeckou literaturou

;
polských vcí moderních bylo 'ješt

posikrovnu.

Pkná je episodka, kterak na gymnasiu mli zpívati jakousi

nmeckou loyalní píse, které však pední zpváci dali notu — ma-
zurky. Lze si pomysliti zdšení nešastných professorv. Náelníci

rebelie potrestáni tím. že museli kleeti celý rok o mši sv., ale tu

ostatní studenti solidárn s nimi také 'kleeli.

Se stanoviska literárního a psychologického je zajímavo místo,

kde B. vypravuje, kterak na nho psobilo nmecké nadšení,
jež se však u nho obrátilo ve vlastenecké nadšení polské. Je to

týž úkaz, jaký vidíme u našich buditel, Šafaíka, Kollára, kteí

studovali v Ten. Na Kollára mla slavnost na Wartburiku vliv

ovšem zcela jinaký, nežli u nmeckých studentv.
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Poznal jsme to sám na sob, jaký úinelc mly na mne ped-
nášky o nmecké „osvobozovací" válce a ono hnutí, jehož pvod-
cem byl otec turnérv, Jahn. Pi celé pednášce prof. Minora
jsem myslil pouze na — svou vlast; tento dojem jsem sdlil

ihned p. dru Murkovi.

Týž úkaz vidíme také u Brodzinského.

Ve Vídni vydal C o 1 1 i n nadšené básn vlastenecké namíené
proti Francouzovi (s nímž tehdy Poláci velice sympatisova li) ; ale

poesie Collinova plná isté lásky k vlasti a cit opravdov lidských,

bohatá na pirozené obrazy zalíbila se Brodziskému tak. že básn
Collinovy s nadšením peložil. Ovšem zdálo se mu, že to jsou city
ist polské; pátelé jeho mu pak radili, aby upravil ona místa,

kde je zmínka o Nmxi neb o rodu Habsburs'kém. Zpráva o pe-
kladu patriotských básní se donesla až k uším professor, kteí

z toho mli ovšem velikou radost a pan praef'ekt ho .,na hlavu po-

celoval''. Brodziski ml se za to dostati na Teresianum do Vídn,
kde by se mu bylo dostalo nejpelivjšího vychování — pro nho,
bídu troucího by to bylo m.noho znam'enalo — ale touha a láska

k vlasti — Polsce rozhodla jinak. Odebral se do Krakova na uni-

versitu, kde studoval filologii a filosofii.

Zniila ho suška.

Zajímavo je. že o Brodziském napsal nejvtší studii Rus A r a-

bažin, kter}' se stal pozdji redaktorem ., Severního Kurjera''.

Když loni tento orsfan knížete Barjat}-nského byl zapovdn^ psal

jsem o nm obšírnji v ,,eské revui".

Z polského djepisu uvádíme nkolik spis: Studya His to-

ry czne od Vikt. Czermaka, univ. prof. v Krakov, jenž v ob-

jemném spisu (341 str.) uveejnil adu pojednání týkajících se

Vladislava IV., Jiího Lubomirského (i6i6—1636), kde je obrázek

tehdejší studující mládeže polské doma i za hranicemi, o vojn
smolenské 1633—1634, o rzných památkách polských ze 17. a

18. stoh, ..milostky královské", o Zimoraviczovi, a nás zajímalo po-

jednání ,,Polska za války ticetileté". Jak známo, u nás v Cechách

zstali v ]:)amti ne nejlepší Lisovíci, kteí s fanatickým knzem-
vdcem svým bojovali na Bílé Hoe. Naproti Turkm však nemohl

švédsko-polský Zikmund sehnati vojáky; byla to divná doba, o níž

nelze psáti, kdo nezná studií Rezkových, jež musí býti oramienem

o ticetileté válce každému, 'kdio o ní chce psáti.

Dixi — a ekl i sem to nedávno nmecky pánm historikm,

že považuji za drzost, aby nkdo psal o ticetileté válce a neznal

studií Rezkových. Rozilování m.é nebylo a nebude nic plátno. —
Jiné spisy historické V3"dali : Julian K 1 a c z k o. starý vlastenec

:

Aneksya w dawnej Polsce, (jednající o unii Polsky s Litvou), k níž

psal pedmluvu hr. Tarnowski, Materiály do dziejów posoolitego
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ruszenia 1497—1509 od Powiského a K u t r z e 1 y, D u b i e c k é-

h o : Obrazy i studia historyczne, od Rembowského. který vydal

nyní dva Vjelké svazky svých spis ,,Ze života konstitucijnélio kní-

žectví Varšavského". U nás pak pozornosti zvlášt zasluhuje, že

v Nové universální bibliotéce vycházejí Djiny Cech od W.
Tomka v pí-ekladu od S t r a ž y n s k é. která napsala o Nestoru

našich historik také informaní úvod pro Poláky.

Stanislaw Belza : My c z y oni na S z 1 a s k u p o 1 s k i m ?

Dobe je, p^odívati se obas na brožurkovou lieraturu našich

soused; v ní se skrývají nejspoleh.livjší data z domácnosti jejich

a také se z ní dovídáme leccos zajímavého. Knížka tato vyšla již

po druhé.

Horní Sleszko od Ratiboe do Katovic, od Bohumína do Opolí

je dosud polské; bydlí tam na milion Polákv*. Slezsko stední

a dolní se již dávno ponmilo nehled k nepatrným zbytkm Cech
na hranicích a v nkolika koloniích eských. Ze se Horní Slt,cz?ko

dosud neponmilo, pipisuje se vlivu krakovského biskupství, blíz-

kosti Czestochowy a Krakova, a pak nkolika nracovníkm-vlasten-

cm, z nichž nutno uvésti jména Kar. AI i a r k' a a C h o c i s z e w-

s ki. Avšak tento polský lid nemá národní uvdomlosti ; tak ku p.
prosili kdysi knziC svého, aby jich nenazýval v kázání ,,lidem pol-

ským", nýbrž ,,pruským" nebo ,.q-ómošzlaskýnn". Na neštstí je kraj

tento bez osvícené intelli^ence. a Prusko se již dkladn stará, aby

jej ponmilo'. Lhali a balam.utili lid, a i ^ledmimílová lež nemá
vné boty.

Když Eismarck zdolal Francii a pohltil její miliony, pustil se

do kulturního boje proti katolicismu. Muž krve a železa sebevdom
prohlásil, že on nepjde nikdy do Canossy. Poláci, katolíci, volili

Nmce z katolického centra, které bvlo kdysi zcela jiné. . . . autre

temps. Windhorst, vdce centra, vystupoval proti sferman. pokusm
vlády a pipomínal kancléi ošumlé a neplatné: justitia est funda-

mentm regnorum. Kdvž byl samovládce íše potožnosti a dobrých

mrav složen s kancléského prestolu a poctivý Windhorst zemel,

zaalo katolické centrum koketovati s vládou císae-protestanta. Až
dosud knží, dokud bvlo zle, bránili jazyka lidu, ale te se zaalo

pomalu nmit; první krok uinily Caecilien-Vereiny. Na , svatá

jména s^e lidé nejvíc upíchnou; svatí byli vždy nejlepší osoby, ale

,,hrnce nelepí" — praví polské písloví. Práce lidské a si obsta-

rají lidé sami. Kdvž katolití mužové z centra nalézali srdce své

poád blíž a blíže u vlády, shledala najednou také ,,G e r nxa n i e".

ž,e Poláci jsou mén cennými katoliky ; zkrátka, centrum kdysi Po-

láky vroucn objímající, obrátilo se k nim týlem.

Ježto úady se zcela v duchu pruském chovalv ik Polákm a
nyní se k moci svtské pipojil i kostel, vzniklo mezi ubožálky již
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íjed volbami heslo: Á'oÍte Poláka a n,e Nmce. Heslo to pinesla

„Praca" a „Dziennik Berliski" a celé hnuti toto nejléoe charak-

terisovala brožurka „Pry z centra". Úsilí hakatistv a jiné iny

Prušák vzbudily koncem minulého roku tim vtši pozornost pol-

ského tisku z Halie a z království.

Ale tu se stalo nco neoekávaného. Katolické polské asopisy,

v jejichž ele stojí ,,Katolík", se vymkly z této národní organi-

sace a pinesly provolání, aby na Horním Slezsku volili opt Nmce
z centra. Proti doktrináským vývodm a zásadám „Katolíka" a

jeho klerikalnách spoj.enc se obrací Belza. Není v poádku, užívá-lí

„Katolík" u jednoho milionu Polák na Slezsku jako dvodu politické

nezralosti; však ani jinde není u Polák lépe, viz Hali. „Katolík"

se domnívá, že volbou poslanc z centra si Poláci zachovají aspo
bývalé katolické pátely. Ale to je vru politika platonického utíli-

tarismu, zálusk na dlašky a ne na zralé ovoce, z ehož nic jiného

nekouká nežli hladový žaludek a — nmecký poslanec. Ostatn
katolický Polák se ve vcech své víry vždy sejde s katolickým

Nmcem, ale je jiná otáz:ka, zdali má pro nho Nmec také takové

srdce jako polský poslanec jeho. Polské písloví ,,Pókí šwiat šwia-

tem, Polák Níemcoví nie bedzie bratem" pipomíná skoro eskou
pravdu: Spíš se had na ledu zheje... A' otázkách národnostních

stojí Polákm vlastn mnohem blíže socialisté nežli katolíci; je to

vidti také na asopisectvu jejich. Teprve když „Vorwárts" nazvala

nmecké školy v polských provinciích Folterkammern, tu teprve se

pibelhala Kolnische Ztg s odsouzením pruské politiky.

Místo aby se ,,Katolík" staral o zvtšení vážnosti Polák v Ber-

lín, hlásá seslabení vlastního národa. Ke konci brožurky v}'týká

Belza autorovi katol. provolání také nesprávnosti v jeho logice a

koní smutným rozhledem, že polskému lidu na Horním Slezsku

hrozí nyní vlastn dvojí nebezpeenství, jednak se strany knží.

jednak se strany Nmc-chlebodárcv.
Autor této brožurky jest advokátem ve \^aršav. ale je dobrým

znatelem vcí slezských; je to poskoslezský Hoica, Sláma, Hrubý
nebo Prášek. }'.íimo to vydal množství cestopisv, o nichž jsem
psal pedloni v ,,C. r." Stanislava B. jest nutno rozeznávati od

Ijratra jeho Vladislava, onoho Cechofila, který byl pítelem Hálko-
vým. Tžko A-še vdti a správn rozeznávati všechny Nováky, Pro-

cliázky, Truhláe, ba i Karásky. Já ku p. mívám nkdy veselou

vojnu o vlastní své práce, které se í v mé pítomnosti hledají na
jméno — Jiího Karáska; neštstí to však není, když si dva lite-

ráti téhož jména dlají vzájemn reklamu.

Zkušenost uí, že se u mnoha národ pohraniní ára nemní

;

kéž by to b}la pravda také o Horním Slezsku. —ará.—

O Sibii napsal knihu S t u d n i c k i „Wspólczesna Syberya"',

k níž je pipojena mapa, Grzegorzewski v)'dal „Z pod nieba

46
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wschocl^iego", kde provádí tenáe po Buchae, ín, Kirgizských

stepích, ukazuje mu údolí, Josafat a cestuje s ním po Ni!:i. — Aka-
demie krakovská obírá se také národopísem maloruským, bloruským
a litevským; jsou v tom jakési historické tradice. Tak nedávno

vydala „Lud bialoruski na Rusi litewskej" od F e d e r o w sk é h o;

do téhož oboru spadají také Materiály i prae komysyi
jazykosvej a Slovník polských náeí, který poádá zasloužilý

ethnograf Jan K a r 1 o w i c z ; vyšla již druliá tvrtina od F—K. —
Ve Vídni máme obyejn do ,,nejbližšího" kostela dobré pl hodiny^

zvlášt my, 'kteí musíme bydleti na periferii msta. ^Nlezi tmito
chrámy je pece nkolik ,,esikých", ale také Poláci mají jeden

polský na R e n n w egu, o nmž vyšla malá monografie. Je to

zajímavá podívaná, kterak se v nedli na požehnání scházejí ba-

biky a známí z široka daleka; v X. okr/esu mají bohoslužby v tlo-

cvin v škole Komenského. Tu se cítí naši krajané, když slyší

eské litanie, jako doma. Té tvrt hodinky, co stojí ped 'kostelem

a navzájem si sdlují novinky o své ddin, jim stojí za celý týden.

Obrazy i studya historiczne od Maryana Dubieckého.
Pipomínám hned, ze je to vydání drulié, ale pro lánek o prvním
historikovi polském, Janu Dlugoszovi také pro nás zajímavé.

Dlugosz byl vychovatel synu královských; jeden z,e žák jeho se

stal králem eským a uherským, byl to Vladislav, ,, Dobe"', druhý

se stal svtcem a patronem Litvy. Školu historickou proš,el vlastn

na dvoe biskupa Zbignieua z Oliešnice a v mládí svém byl pro

boje s nmeckým ádem. Do dob tchto padá Jiráskova „Tevská
hranice". R. 1432 pomáhal Jan apek ze Sán králi polskému proti

nmeckým rytím. ,,To byl spolek ix>lského národa s eským proti

všem národm". Chojnice je zarazily; odtáhli k Tevu, v nmž b}li

Nmci a Leši. „Teva dobyto a ubohý pan Mikuláš z Rofkytníka

sezná, že echy pivedl Nmcm vlastní bratr jeho Jan a syn Jií,

ale — hlasuje pro jejich smrt.

,,eský Taras Bulba !" — dodává klassicky Jan V oborník
v studii ,,Alois Jirásek". Dlugosz vyjednává pozdji s Old. er-
venkou, echem; žoldnery ádu byli Nmci a eši, 'kteí nepispli
k naší sláv (str. 251).

Dlugosz vedl v Praze vyjednávání, aby po smrti Jiíkov byl

zvolen za krále jeho chovanec, s nímž se r. 1471 jako s mladíkem
ubíral do Prahy; ale roku následujícího se musil pro nemoc vrátiti

do Krakova. Za pobytu svého v echách sbíral rukopisy klassikv

a historikv. Zde si ho tak vážili, že mu prý docela nabízeli arci-

biskupský stolec, ale skromný kanovník krakovský odmítl tuto d-
stojnost.

Dlugosz psal dležitá díla svá po latinsku ; veliké zásluhy jeho

byly by vzrostly desateronásobn, ,kdyby je byl složil jazykem ma-



Nkolik kapitol ze styk esko- a rakousko- ruských. 723

teským. Rukopisy jeho mly zvláštní osud pipomínající trochu

Gunduhova Usmána. Celé vydání dvanácti knih djin Dl. vyšlo

teprve roku 1712 — a to až v Lipsku, cizozemcem Jindichem

Huysenem, Holananem, uitelem syna Petra Velikého.

Teprve v druhé polovici 19. stol., vydáno XII. knih historie

Dl. mtmificencí hr. Alexandra 1'rzeždzieGkého
;
peklad jejich do

polštiny poídil prof. K. Mecherzyski. Dlugosz zemel r. 1480

a tlo jeho doprovázeli k poslednímu odpoinku kralevicové a nej-

vyšší mužové polští. — O sv. Kazimírovi, jjlahoslaveném pa-

tronu Litvy, kterého vyuoval Dlugosz, vyšlo pojednání Dra i* a p é a

v Atheneum 1896 a pkný láneek Ferd. Hoesicka v knize

„Szkice i opowiadania historyczno-literacki e".

Sborník tento (489 str.) obsahuje množství obrázk z polských djin

a litieratury, v níž patí Hoesick mezi pední znalce let 30—50.

Uvádíme jen Sobicski i Marysieka, Euzebius Slov/acki, otec bás-

níkv, Leon Borowski, série drobných rt vnovaných Aíickiewi-

czowi, Chopinovi, Slovvackému, o Matjkovi, „ze života a z knížek"

a Zakopaném, o veteránu Julianovi Klaczkovi, odhalení pomníkvi

Mickiewiczova ve Varšav. Matjko pocházel z rodiny eské; svdí
o tom nejen kestní list otce jeho, tuším z Hradce Králové pocliáze-

jícího, nýbrž i eské jméno samo sebou. Jako Polák by se nazýval

Maciejka. Pamatuji se na ušlechtilou tvá jeho, když vyhlížel kdysi

z Akademie a s patrnou zálibou se zadíval na Floríanskou bránu.

Mistr Matjko byl sám již plnokrevný Polák; už sujety jeho gran-

diosních obraz to prozrazují. tvrtý oddíl studií Hoesickových tvo
„Vci polské v Paíži"^, vnované hrobm polským, Montmorency,
bibliotéce Polské, náhrobkm královským, jež nás svádly mimo-
voln k parallele se velým lánkem nebožtíka Ed. Jelínka „Slo-

\"anské dojmy z Francie". (SI. Sbor. 1885). Jelínek dov)edl psáti

teple, vele a uchvacoval více tenáe. — Co se týká djin umní,
vyšlo v polské literatue nkolik spisv : Krátki zarys historyi sztuki

od Z m i g r o d z k é h o, elegantn W i e r b i s k é h o Akwarele
Angielskie v sliné úprav (podobných studií jest u nás pece j,en

po ídku), a pojednání o S 1 o vv a c k é m v moderním umní od

Matuszewského.
Dr. Josef Karásek.

Nkolik kapitol ze styk esko- a rakousko-ruských. Sebral

Dr. Josef Karásek,
Práv v dob, kdy pan arcivévoda František Ferdinand

z Este se vydal na cestu k ruskému císaskému dvoru, poala
rozesílati vídeská Akademie zajímavou korrespondenci císae Josefa II.

s hr. Ludvíkem Cobenzlem, vyslancem rakouským pi ruské íši.

Korrespondence tato toí se hlavn kolem spolku rakousko-ruského
a vydání její poídil krajan náš, dvo. r. Josef rytí Fiedler a Beer.

Vlastní zásluha o tyto dva svazky ve Fontes rerum Austriacarum

4íj*
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písluší hlavn Fiedlerovi, který již díve se obíral styky rakousko-

ruskými. Pipomínám jen spisek »Beziehungen Ósterreichs zu Russ-

land« (1584— 1598), který ml pednésti dne 30. kvtna 1866

v slavnostní schzi císaské Akademie, ale v roku onom k ní ze

známých píin nedošlo. Pojednání toto padlo do as, kdy nepítel

íše Habsburské hrozil vpádem do Cech a kdy se již spojil se všemi

nepátelskými živly našeho mocnáství.

Nedávno jsem se zamstnával snahami Habsburk o korunu

polskou po vymení rodu Jagiellonského a po smrti Štpána Bátora.

Císa a arcivévodové užívali k poselstvím do Polska nkolikráte

pán eských, kteí se v eech svých dovolávali píbuznosti jazy-

kové a pokrevenství echv a Polákv, ale marn. Strana Zamoy-
ského zvítzila. Také v dob této se objevila poctivá nezištná poli-

tika cara ruského, který chtl vší silou podporovati snahy svého

» císaského bratra « o Polsko.

S poátku zamýšlel jsem podati jen krátký referát o knihách

akademik Beera a Fiedlera, ale když jsem poal pátrati po pra-

menech a pomocné literatue a prohlédl knihu Adelunga »Ueber-

sicht der Reisenden in Russland bis 1700«, vzrostla mn látka pod
rukou, a na mnoze se mn podailo, že jsem mohl pipojiti doplky
nebo vysloviti nové kombinace. Co jsem sebral, to zde pedkládám.

Nejprve se zmime krátce o stycích e s k o-r u s k ý c h, které

od pradávna byly arci nepatrné a jen zcela platonické.

echové se s íší Ruskou nestýkali politicky nikdy
;
je to po-

chopitelno z položení našeho, nebo mezi korunou eskou a íší

kyjevskou a pozdji moskevskou leželo Polsko. Zájmy naše a zájmy

orthodoxního Ruska nemly nic spoleného. Piházelo se sice nkdy,
bhem století, že daleko na východ zašel eský cestovatel jako

Jeroným nebo bratí, víry lepší hledající, ale to nemlo nikdy smyslu

praktického, ani theoretického. Spíše se zdálo jednotlivým historikm

pravd podobno, že Rusové poznali u jednotlivých hlouk Tábor,
kteí zapadli až na jižní Rus, vozový tábor, jehož pak sami proti

Tatarm užívali. Zcela pomíjející význam mla pomoc jakéhosi

moravského pána, který r. 1447 s 600 jezdci pispl knížeti novgo-

rodskému Jiímu proti Nmeckým rytím (jak vypravuje Perwolf),

a také úsilí eského bratra Rokyty^), který r. 1570 se snažil cara

Ivana získati své víe, minulo se zcela s úinkem.
Akoliv o stycích esko-ruských vlastn mluviti nelze, pece

vidíme, že v literatue se vždycky zachovávalo vdomí o jakési

píbuznosti jazyka eského s jazykem ruským. Již

od dob nejstarších, od Dalimila poínaje asto, v století šestnáctém

již dosti hojn nalézáme ve spisech našich pedk jakési temné

vdomí o píslušnosti k veliké rodin slovanské a pak o píbuznosti

jazyk ruského a eského. Projevy tmito obíral se zvlášt Jos.

Per\volf2), a to již v Riegerov Slovníku nauném, pozdji v Osvt,

ij Viz Pierlinga : Antonii Possevini Missio moscovitica.

2) Spisy P. sestavil K. J. G r o t v >Pominkach po Jos. Perwolfé Var-

šava 1892.
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a výsledkem dlouholetých studií jeho bylo dílo jeho » Slované, vzá-

jemné styky jejich a svazky* (CaaBHHe hxI) BsanMHHa OTHomemH
H CBaSH.)-

v

Obzvlášt otázka o pvodu echa byla nerozlun spo-

jena s bratry jeho Lechem a Rusem. Chronografy, kronikái, leto-

pisy odvozují pvod Slovanv aspo od babylonské vže. Tak
tomu jest u Rusv, u nás, u Polákv, u Jihoslovanv. Zmínka
o Ruších pichází tedy nejprve ve spisech djepisných, s>popis zem
ruské « je v kosmografiích a konen v grammatikách a v slov-

nících se uvádjí také formy jinoslovanské a rovnž ruské jako

u Husa, Hrubého z Jelení, Blahoslava, Benešovského, Loderekera

etc. Více viz u Perwolfa (OnjiojormecKaa jnrepaTj^a II. CjaBune),

Duška v Musejníku a Grota ve spisu o reform slavistiky na Rusi.

Chroniky a zempisy se zmínkou o Slovanech a Ruších vy-

poítává Perwolf v »Slavjané« II. str. 37. Jsou to: Aeneas Sylvius

:

Historia bohemica (1458, tištna v ím r. 1475), peklad Húsky
1487, Konáe 1510, znovu vydána Veleslavínem 1585, IMartin

Kuthen: Kronika o založení zem eské (1539, 1585), Václav

Hájek z Liboan : Kronika eská 1541, Jan Dúbravský: Historia

bohemica 1552, Zikmunda z Puchová: Kosmografie eská 1554
(L. fil. 1893), Daniel Adam z Veleslavína: Kroniky dv o založení

zem eské 1583, sem patí dležitý a zajímavý úvod Veleslavínv

k Hosiov Kronice Mozkevské 1590, Bartolomje Paprockého:
Zrcadlo slavného markrabství moravského 1593, Diadochus 1602,

Stambuch slezsk}^ 1609, Ogród króiewski, \v którem o poczatku

cesarzów rzymskich, arcyksiažat rakuskich, królów polskich, czeskich,

ksiažat šlaskich, ruskich etc. . opisane 1595. Má-li také Mirotický

v obyejích, právech, ádech a nebo zvyklostech všech národ 1579
zmínku o Ruších, nemohu udati.

Ale ve všech spisech tchto picházejí o Rusku pouze vtší,

menší zmínky. Literatura eská, která má hojné cestopisy o Itálii,

Palestyn, zemi turecké, ba i franské, nevykazuje samostatného

spisu o Rusku. Jednou však rozbouila se universita zrovna v zá-

kladech, když uení páni se do sebe dostali pro »pvod Cech<^

;

nastalo zlé kaceování a vzájemné pronásledování, až se do toho

musil vložiti akademický senát. Šlo totiž o to, vyložit, odkud pišel

Cech, zdali z Chorvatska nebo Ruska. Mistr Jan Sudetský se pro-

hlásil proti tomu, že by Cechové a Lechové byli pišli do svých

krajin z jihu, byl pro východní stranu, nkde na Rusi. Jan Mat.

a Sudetis napsal: Bohemorum nationem non e Slavis, sed ex Russia

seu Roxolania originem habere 1614, a jako odpov na spis

Trolla (Hagischorana) : De Bojemia pia contra Roxolanos 1615
vydal zase De origine Bohemorum et Slavoram subsesiva 1615.

Mikuláš Troilus Svatopolský, dkan filosofické fakulty, vedl boj

patheticky pod praporem pohodlného vlastenectví. Ale boulivá
polemika tato, o níž se také Winter v život na vj-sokých školách

pražských 417 zmiuje, ukazuje jasn zájem již tehdejších dob
o podobné otázky.
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Byly to doby, eknme si, teprve » tušícího* slovanství, od
nhož uplynula ješt skoro dv století, nežli se objevují ostýchavé

poátky »vdecké « slavistiky.

Ponvadž nebylo žádných styk a známostí s Ruskem, nebylo
ani popisu východní íše, zvlášt ne takových spis, jež by byly

plynuly z vlastních zkušeností rodilých echv. Avšak v národ
našem ode dávna byla záliba a chu pro tení djepisné a zem-
pisné, otcové naši a lid náš podnes rád te popisy cizích krajin.

Když pak Ivan IV. Vasiljevi, píjmím Hrozný, dobyl Kázan,
Astrachan a rozšíil íši svou až po moe Chvalinské a Kavkaz,

když bratí Stroganovi si oteveli cestu na Sibi, tu poalo se více

již mluviti o vzrstajícím Rusku. Pisply ješt k tomu války

s Polskem, ukrutná vláda Ivana IV., povstí zajisté zveliovaná,

a pak poselství ruské Prahou se do ezná ubírající, že i v Cechách
vznikl zájem o íši ruskou, o níž mli u nás asi pontí pímo bájené.

Ponvadž nebylo cestopis o Rusku^ z eského pramene, sáhlo

se k latinské pedloze. Byly tehdy v Cechách — jak se z Vele-

slavínovy pedmluvy ke » Kronice Mozkevské« dovídáme — známy
popisy obou cest svobodného pána z Herbersteina (1516, 1526)

dále Paula J o v i a^) (Paolo Giovio), biskupa z Coma, který se-

stavil tehdejší vdomosti o Rusku a spisu »De Legatione Basilii

Magni Ducis Russiae ad Clementem Vil. Pontificém 1537 a astji
vícekráte (1545, 1551, 55, 57, 71, etc), peloženo také do italštiny

a nminy, pak jesuity Antonia Possevina*) z Mantovy, který

byl na Rusi dvakráte a »nemálo poznamenal o vcech Mozkevských,
ehož jiní pominuIi«.

Hlavn však byl to latinský spis Alexandra Guagnina'^),
rodie z msta Verony, který byl hejtmanem nad pším lidem na
zámku Vitebsku (capitano de' fanti nella rocca di Witebska) Spis

jeho vyšel r. 1582, 1584 a vícekráte. V onch partiích, kde Ruska
sám nevidl, nebo pi událostech, jichž sám nezažil, pidržuje se

spisu Herbersteinova.

Spis Guagninv, » chtje dary sob s hry propjenými vlasti

své a eskému národu prospívati«, peložil z jazyka latinského*

Matouš Hosius, rodi z Vysokého Mýta, bývalý uitel, mštnín
a rada msta Kolína nad Labem.

Matouš Hosius, syn Jiíka Pestala, se narodil asi r. 1550.

R. 1577 stal se bakaláem, v tchto létech byl dvrným
pítelem Adama Daniele z Veleslavína. R. 1580 byl pi škole

v Kolín, kde se oženil a stal také konšelem. Druhé manželství

jeho bylo nešastné. Zemel asi v polovin íjna 1589.

Z pozstalosti jeho vydal tento peklad Veleslavín, jemuž
v závti své Matouš Hosius odporuil 50 kop groš. Veleslavín po
smrti Hosiov vydal » Kroniku Moskevskou* r. 1590 a vnoval ji

*) Fr. v. Adelung: Uebersicht der Reisenden in Russland I. 187— 191.

*) Adelung, ibidem 321—349, velice obšírn a Pierling: Antonii Posse-

vini Missio moscovitica.
*) Adelung, ibidem 10-11, 226-230.
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»slovutné a vzácné opatrnosti pánm, purkmistru a rad msta
Kolína « a pipojil k ní zajímavý úvod.

Kniha tato obsahuje zempisná data a národopisná, dotýká se

víry a zvlášt »více ábelského než lidského tyranství Ivana Vasi-
lovice Velikého*. Z pátelství k Hosiovi vydává ji Veleslavín, aby
se pedn zachovala památka spolumštnína Kolínského a za druhé
pro užitek její u všechnch krajan a vlasti této eské «. »Nebo
ponvadž Mozkvané a Rusové pošli jsou z téhož národu sarmat-

ského, jako i my Cechové, a téhož jazyka, kteréhož my a jiní ná-

rodové slovanští, a nemálo rozdílnji, jako i Poláci, Charváti, Slo-

váci, Srbi atd. požívají, užitené jef Cechm našim to znáti a v-
dti, jak daleko rozšíený jest národ jejich«. . . »tak že tém
polovici dvou díl svta Asii a Evropu obsáhl a naplnil.

Nebo i pi dvoe tureckého císae mezi pedními dvoany obyejný
jest jazyk slovanský, a ped asy u žoldána egyptského a mame-
lukv jeho v zvyklosti byl, jakž poznamenal Paulus Jovius v knížce

své v národu Mozkevském «

.

Myšlénka tato jakož i zpráva o listu Alexandra Velikého Slo-

vanm poslaného pichází astji ve spisech 17. a 18. století. Konec
konc však zní, že v tom máme » vidti zvláštní milost božskou, že

nás ped tmi národy, jako jsou Turci, Mozkvané a Tatai, dobro-
tiv chrániti ráí.«

Kronika tato vyšla ješt pozdji u ddic Veleslavínových
(Výbor II.), (rok 1592 považuje Fr. Faustým Procházka za chybný), t^)

a znova ve výtahu pouze od Procházky, ponvadž ukrutenstvími
Ivana nechtl krajan svých kaziti. Procházka mluví v úvodu svém
o carovi tomto velice rozhoen. K ádkm svým užil úvodu Vele-
slavínova, dodav podle Acta Decanorum, že se Matouš Hosius
r. 1577 stal bakaláem.

Procházka vydal spis tento v dob, kdy literatura naše pro-
žívala léta úhoru. Knížka 175 str. 16'^ vyšla u Kašpara Widtmanna
r. 1 786 v Praze a má titul : 3Set)ta) jSlront)ft) SOZojfemffé
ne!bt) 2atitte ob ^ííejanbra (SJmagnijna jepjané, potom to (le[fi) Qa^t)t

peío^ene ob aJataujíe §oít)'a j 2Bíjtofe^o Tleijta.

Rubána geft ^tjgmunba j ^erberfteina htvoqi cejta bo a)?o§!rot).

Je to pouhý popis obou cest str. 144—157, 158— 175.

Úvod Veleslavínv k Hosiov Kronice vyšel r. 1855 v Rozu-
rnov » Staroeské bibliotéce*, díl tvrtý, v dodatcích str. 1— 7.

Úryvky z kroniky Mozkevské vyšly ve Výboru II. a v anthologiích

stedoeské literatury.

Až dosud vdlo se málo o pekladateli kroniky, Matouši
Hosiovi. Po r. 1875 objevuje se o Hosiovi ada studií, které je

opravdu radost sledovati; postava jeho vystupuje stále jasnji ze

tmy zapomenutí. Podnt k tomu dal neúnavný badatel eského

«) Možná že njaký poet exemplá byl dotištn teprve r. 1591 nebo
1592, ježto pedmluva k Hosiov kronice jest od Veleslavína datována dne
17. prosince 1. 1590.
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písemnictví, Josef Jireek, když pesídlil do Prahy. Laskavostí p.

prof. Konstantina Jireka je mn pístupna knihovna jeho, dležitá

tím, že skoro každá kniha je plna Jirekových poznámek. A tu na

»Vejtahu z kronyky Mozkevské« teme poznámku pro nás zajímavou :

»Darem od W. W. Tomka 1875 ^s/^^*; knížka patila kdysi Josefu

Tomkovi.
v

Bibliografii o Hosiovi viz v Památníku Cešké Akademie, Již

r. 1876 se dostavuje Svtozor, pak Jos. Vávra v Djích král, msta
Kolína, týž píše dotynou ást do Herm. Jirekova »Vysokého
Mýta« o Hosiovi, Ottv Slovník Nauný, Dr. enk Zíbrt rozbírá

pomr této Kroniky k originálu Guagniny (Slovanský Sborník 1887).

O Hosiovi Vysokomýtském napsal r. 1890 v programmu gym-
nasia Kolínského literární vzpomínku Jan Šafránek. Nejprve se

zmiuje o život Hosiov pipojuje k tomu výklady kulturnhisto-

rické, dále vykládá složení, peklad a vydání kroniky moskevské,

podává z druhého dílu výatky a konen otiskuje poslední poízení

»Matthausse Hosyusa«. Z kšaftu tohoto se mezi jiným dovídáme,

že panu mistru Štanderovi odkazuje Machiavellum, který byl zrovna

v dobách tchto neobyejn oblíben v sousedním Polsku.

Také obrácen na Rusi nemli o nás Ceších velikých zná-

mostí. Ale jméno »Cech, ešskaja zemlja, ešskij ls, Morava« pi-

chází již v Kronice Nestorové a v chronografech. Tak v Letopise

po Lavrentievskomu spisku teme o rozchodu Slovan »jako pi-

šedše sdoša na rc imijanemi. Marava (varianty mají Morava),

a druzii eši narekošasja*, V legend o sv. bratích slovanských

picházejí astji naše krajiny.

Na onom míst, kde Svjatoslav chce opustiti Kijev a zamýšlí

žíti v Perejaslavci na Dunaji, se dovídáme, co picházelo do Ruska

z ech: »ob Grelcb zlato, pavoloki, vina i ovoševe roznolinyja,

izb ech-b že«, kdežto z Uher picházelo stíbro a komon.
R. 1019 byl Svatopluk poražen na Letském poH a pronásle-

dován byl osudem Ahasvera. »Ne možaše terpti na jedinomb

mst, i probža v pustynju mežju Ljachy i echy, ispoverže zl
živoL svoj«.

R. 1076 (6584) ^chodi Volodimerb, syn Vsevoložb, i Olegb,

syn-b Svjatoslavlb, Ljachomb v pomob na echy« — pozoruhodný

píklad slovanské vzájemnosti.

Na r. 1219 zmiuje se pokraovatel Nestora o »CaŠích a Mo-
rav < takto: »Togo že lta poide knjazb velikij Mstislavb i knjazb

Volodimerb is Kieva v Galib na korolevia, i vyidoša Galiane

protivu, i a chove, i Ljachove, i Morava, i Ugri i stupi-

šasja polki«,

V staroruských legendách o eských svatých jsou pomry eské
za sv. Ludmily a sv. Václava obšírnji podávány. »B že knjazb

velik-b Slavoj u, vb echacht živyj, imenem Vorotislavb i žena jego

Dorogomiib. Rodista že syna pervenca, i jako krestiša i, narekoša

imja jemu Vjaeslavb . , . I vbda i baba svoja Ljudmila nauiti

knigami. slovenbskim-b po sledu popovu, i navye razum dobr . . ,
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Zde hned pipomínám, že byla nedávno objevena ješt starší
recense této legendy, a to glagolsky psaná, o níž vyšlo ruské

pojednání z péra Jagidova. Tato nejstarší legenda o sv. Václavu

vysvtluje nkterá nejasná místa v ruské legend a je novým do-

kladem o existenci slovanské liturgie a tohoto písemnictví v našich

zemích, o emž bylo nedávno více psáno v referáte o knize Jagicov
»Zur Entstehungsgeschichte«.

Nicmén konstatovati mžeme pece pímý nebo nepímý vliv

eské literatury na ruskou.

Ze povst o Bruncvíkovi se na Rusi tšila veliké oblib,

ukazuje množství rukopis, jak svdí dílo Ji. Polívky »Kronika

o Bruncvíkovi v ruské literatue^, (Bruncvík se v Cechách zcela

akklimatisoval a »vyslužil sebe lbva«.) a Petrovského »ístorija

o slavnom korol Bruncvik«. (Viz Murkv referát v Archivu).

Kronika o nm poíná takto »Bystb vl ešskoi ze:nli kralevib

imenem-B Bruncvik-b, synt (slavnago) kralja Stylbfrida etc.«

A když provedl množství hrdinských a bájených in, vrátil se

opt »vo grab Pragu s-h velikoju estiju. LevL že ide bliz-b Brun-

cvikovy kolesnicy i niktože smjase bezt povelnija Bruncvikova

piblížiti sja ki> kolesnie jego Ibva radí . . . Bruncvík byl živ

»v svojem-b carstvii v ešsko) zemlj na kralevstv ticet pt let ve

veliké cti, sláv a radosti a po smrti jeho lev bolestí zahynul zrovna

jako u Hemana z Bubna nebo u Walthera von Thorn.

Ješt jednoho eského kralevice zná ruská literatura.

Vaši lij byl 2>korolevib zlatovlasyj v eskoj žemli

vo grade Prag« kde byl král jménem Mstislav. Povst tuto vydal

Slapjkin r. 1882. Viz také Pypinv lánek ve Sborníku obšestva
Ijubitlej rossijskoj slovesnosti na 1891 a mj tehdejší referát.

Na Bílé Rusi pekládali Gesta Romanorum a A poli o ni a

Tyrského z polštiny, do níž byl peložen z eštiny, viz Die ersten

Schritte des russischen Romanes od dra. Mrka.
Dále si uveme na pam vliv eské blbl e na revisi ruského

textu. Dr. Skorina vytiskl v Praze r. 1517 a 1519 žaltá a 22
jiných knih starého zákona, o emž máme již obsáhlé studie. Zrovna
v dob poslední byly nkteré díly této významné bible znova faksi-

milovány.') A když podniknuta byla nová revise bible, užili dva
kijevští professoi r. 1747 pi práci své znovu eského textu bible.

V Cechách vzpsobil Petr Veliký r. 1(398 znané vzrušení.

Pi hostin jemu na poest šlechtou poádané jevil potšení nad
tím, že se mže dorozumívati po slovansku. Z »Beman, Slencv
a z Moravcv« povolal do Ruska »šrejbery« a r. 1716 byli posláni

dva žáci moskevské slovansko-latinské akademie do Prahy, aby se

nauili pekládat z eštiny. Viz také Franceva » Rusové v Cechách
za válek Napoleonských* Musejník 1898.

Také poslanectva ruského velikého knížete pináše'a s sebou
zprávy o Praze, ale pomrn nejvíce se o našich pedcích dovdli

') Ve Volfových >Izvstijach po literatue, naukám i bibliografii c 1901,
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Rusové z ruského pekladu polské kroniky Blského (Kronika
wszystkiego šu^iata), kde je vtší díl vnován Cechm (peložena
r. 1584)^) a pak z ruského pekladu Orbiniho »Storia degU
Slavi«, který byl také rozšíen mezi jižními Slovany. Mimo to se-

stavil ^kdosi na Rusi eskou kroniku (Perwolf, CiaBane II. str. 425)
Cechy by byly zvlášt zajímaly zprávy o kozácích, o em

svdí polským pravopisem psané listiny z r. 1694—95 v archivu

hr. Czernína v Jindichov Hradci. (Píšt dále.)

Maksim Gorkij: Mšáci. '^) Oekávané první drama
Gorkého bylo práv vypuštno v svt. Bylo provozováno na Um-
leckém divadle v Moskv a na to v Petrohrad. Úspch kusu byl

nadobyejný, vítzn pešla hra hlavní scény ruské. I v knižní form
mlo drama Gorkého úspch prost fenomenální. První vydání ro-

zebráno bylo v necelém msíci.

Z celé hry vje lesní vzduch, svžest a novota pírody. Zvláštní

vc : v „Mšácích" slyšíme neustálé stesky na všednost' života a pece
jak eeno vje z ní nevídaná, nezažitá posud svžest. Všednost ta je

jen šedou, tvrdou korou, z p^d níž prýští pramének zdravé šávy.

Prostedí, do kterého nás zavádí autor, je dm zazobaného m-
šana Bezsmenova. staršího cechu natraského. V dom tom žije

jeho passívní žena Akulína Ivanovna i jeho as^rcssivní dtí Taana,

uitelka a Petr, na as z university vylouený student. Podnájemníky

jsou tu strojník Nil, sociální demokrat, hlasatel radostí z žití, cho-

ralísta Tterev, ,,bývalý lovk", piják z hoe nad marným svým

životem; ptáník Períchin, nemalý milovník pták a vodky a dcera

jeho Polja, jakož i student .Šíškín a uitelka Cvtajeva doplují

spolenost; scházejí se ve velkém, starosvtském pokojí Bezsme-
nových. Mladá vdova, Jelena, bydlící nahoe v dom Bezsmenova
není v tomto pokojí starými ráda vidna, ježto syn Petr si jí až píliš

všímá.

Zvláštní shodou okolností za jedinou sezónu objevila se na

ruské scén tí dramata, jež obrala si za úkol líiti pomr dtí k ro-

dim. Je to Líchaeva „Mamusía", Najdnova „Dtí Vaušína"

a Gorkého „Mšácí", Ve tech sférách — v šlechtické, kupecké a

mšanské — jednají tyto hry a ve všech výslednice je táž — koleje

se rozbíhají : rodie v právo, dti v levo . . .

V „Mšácích" je boj nerovný. Tu jediný Bezsmenov stojí

proti všem. Nejen proti dtem, le í proti Níloví. proti Períchínovi,

proti všem. A jediná jeho žena stává obas z bázlivosti po jeho stra-

8) Kronika tato tvoí také ást Kosmo^rafier. 1670 vytištné a znova

arykovem v cis. Obšestv Ijubitlej devn] pismennosti vydané 1881. Zá-

kladem Kosmocrrafie (opisanie sego svta žemel i^ gosudarstv velikich) byl

Gerhard Merkator. Srovnej Polívka, Musejník 1891 >Ceská Kronikac^

*) Do eštiny, do nminy a frantiny peloženo hned po vyjití.
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n, hledíc co možná nesrovnalosti zmírovati. A nesrovnalosti, scény

a hádky json u Bezsmenových na denním poádku. Vyvolává je za-

asto sám pán domu. Je to v základech sic dobrý, ale hrdý mšan,
jenž bohatství nabyl svou vlastní sílou, prácí mnoha let a jenž te
vy^žaduje ode všech a ve všem ohledv a vážnosti.

— Jsou dv pravdy, ote — praví Petr. chtje otce uspokojiti —
jedna pravda je vás starých a druhá je nás mladých. Xechme si

každý svou pravdu a bude dobe.
— Lžeš, lžeš — vybuchne Bezsmenov — je jen jedna pravda,

m o j e p r a v d a !

A tak to jde stále a ve všem.

První vyrve se Nil. kterého Bezsmenov pijal za svého. Je to

vlastní hrdina kusu. Žít na svt je mu radostí, práce ho tší a na-

dje, že nadejde den, kdy nebude nespravedlivých pedstavených,

plní mu ržov hlavu. Nil sblíží se s Poljou. Bude z nich manžel-

ství šastné, dvou prostých lidí, kteí jsou rádi na svt.
Petr má už v sob chvílemi zárodky mšáckého ducha. Lituje,

že úastnil se bouí studentských, že za to byl vylouen, vzchopí-li se

k tomu, že se dá Jelenou odvést z domu, kde je tak nešasten, není

to definitivním aktem. Petr zas se vrátí. Jeho zárodky mšáctva
vzrostou a on nastoupí m.ísto, které jednou Bezsmenov smrtí opustí

a bude stejn tšit se z teplého hnízda a stejn tyransky bude poža-

dovati od svých domácích neobmezenou poslušnos, jak to dnes iní

Bezsmenov.
A na konec vyhání despotismus Bezsmenova z domu i Xila

s Poljou i Petra s Jelenou i Perichina i Tetereva a v pustém, k smrti

smutném dom zstávají jen starci a Taana, jež nemá s kým by

prchla. Nil, pro njž uinila sebevražedný pokus, vvvolil si Polju a

tak zbývá tu samojediná na pospas otcova despotismu ... V bolesti

klesne na klávesy piana a mnohotonný, dissonanní zvuk zavzní pu-

stým pokojem a zmírá . . .

Tu hra koní.

Doufejme, že hlavní událos letošní ruské dramatické literatury

v brzku uvidíme i na našem divadle

!

Dr. Bo. Pnisík.

Teodor Szablowski: Z ojczyzny Pobratymców^. (Szkice

z Czech). Warszawa 1902. 4".

Milá, velice milá kniha, plná velé úasti k nám Cechm. Jedna

z onch, které v cizin dovedou mnoho pro nás vykonati, které do-

vedou vzluiditi k nám zájem a vyvrátiti mnohý blud tvrdošíjn o nás

udržovaný. Rozmarným obrázkem belletristickým „Z e m s t a za
Kraków" poíná kniha T. Szablowského. Žena eská, jejíž muž
pi návštv Krakova nadchl se Polkami, upoutá ke své sestenici

polského hosta. To je její msta za Krakov. Pravdivý, znamenitý ná-

rodopisný obraz eské vesnice podává autor ve zvláštním
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oddíle, ozdobeném pekrásnými a velmi vhodn volenými fototypiemi.

Svatbu, kest, poheb, národní obyeje, to vše líí autor sytými

barvami a s písnou vrností. V oddíle tom nejednou uklouznou pol-

skému spisovateli výrazy obdivu nezmrného.

Poláci na hranici ech a Bavor — Chodové, jsou

])edmtem nového oddílu. Autor podává obšírn jejich historii, jejich

dnešní život, zvyk a oliyeje.

„M s t a, s j) o 1 k y a národnost n i b o j e" zní oddíl další.

,, Slova Goethova" — pra.\\ tu autor — ,,že kdo chce poznati básníka,

musí nejprve poznati jeho zemi, dají se applikovati i na celý národ.

Kdo chce poznati bratry Cechy, musí pedevším poznati jejich zemi.

A poznati zemi eskou je velmi vdno. Poznejme se! to první pod-

mínka, první heslo dkladného ocenní ducha a jeho moci. první pod-

mínka ke zhlížení se. A eši ze všech ohled zasluhují tohoto po-

znání a co z toho plyne — pechodu styk ist platonicky zdvoi-

lých na pole reálního zhlížení se obchodního a duševního. Zem
eská je tak krásna, že mimodk pipoutává k sob oko, práce sm-
ující k vvzískávání pírodního jejího bohatství tak obrovská, že se

až nad tím mysl naše pozastaví \"

Tato slova polského pítele našeho zasluhují dobrého zapama-

tování.

Líe roní výrobu v rzných prmyslových odvtvích, poukazuje

na obrovskou výrobu piva a praví, že není divu, že my eši všechno

míme dle piva. „Tam a tam je dobré pivo" byla fráse, kterou autor

u nás nejastji slýchal. I národní písn naše o pivu autor cituje.

Praha není autorovi sídlem lehkomyslných zábav, centrem ne slov

banálných, ale práce produktivní, usilovného namáhání nervv

a mozku.

„Blahoslavená ta zem, jež došla k porozumní, co znamená

práce ors^anická a jež má takové lidi schopné práce. Blahoslavený

kraj, v nmž na každém kroku muž v práci své nalézá pomoc —
v žen" — volá nadšen autor o echách.

eská žena a práce žen v echách je autorovi pedmtem delší

uznalé rozpravy. A'ýrobní spolek. Vesna, Minerva, Domácnost, Zá-

štita, a j. spolky žen eských budí v autorovi respekt nemalý.

Ústední Matice eská, Sokol, Jednoty pošumavská a Severo-

eská jakož i Museum jsou autorovi stediskem národní práce, s níz

velmi jasn a dkladn seznamuje polské tenáe.

Styky vynikajících Polák s echy jsou pedmtem dalšího

oddílu.
"

Autor stopuje styky ty v archivu Musea království

eského, vypisuje polonica obsažená v Musejní knihovn. Škoda,

že stejnou pozornost nevnoval i universitní knihovn pražské, kde

(hlavn za nynjšího bibliotekáe) oddíl slavistiky — dosud velmi

potlaovaný — velice byl doplnn, tak že „Polonica" tvoí již znaný

oddíl slovanské ásti universitní knihovny.
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Na konec své pkné a pro nás echy tak velice lichotivé knihy
podává autor stanovy „Jednoty Pošumavské" a spolku „Záštita".

Pejeme knize T. Szablowského úspchu co nejvtšího v Polsce
i u nás. Zasloužila by si ho pln. My jsme autoru zavázáni opravdo-
vým díkem za jeho srdená, vlídná slova. Dr. Bo. Pnisík.

Mladá Polska.

Práv vyšla nová kniha*), jež útuje s mladou Polskou v ro-

mánu, lyrice a dramatu. Je to kniha, jež poprvé v systém uvádí to,

co mladé hnutí v literatue polské vyneslo na povrch. Autor stu-

doval Modernu polskou již pi jejím vzniku, studoval její rozvoj

a uznal za vhodné promluviti dnes o ní co zjevu již zaokrouhle-

ném, z dostatek vykrystalisovaném. Co zvlášt je milého pi knize

Mazanowského, jest okolnost, že autor její není slepým ani k chy-

bám ani k dobrým vlastnostem moderních proud v Polsku.

Po úvodní stati o romantismu a naturalismu, pistupuje Maza-

nowski k vylíení polské školy naturalistické. Zástupci hlavními

jsou mu Reymont, Žeromski, Sieroszewski a Gruszecki.

W 1 a d y s 1 a vv Reymont zaal malými obrázky. Skizzy,

etudy, fragmenty psychologické b}!}' prvními rozmachy jeho dnes

mohutných kídel. Stecha vesnická poskytuje mu mnoho motiv.
Zná polskou ves dokonale: vyrostl z lidu, zná ho a to jak z dobré

tak i ze špatné strany. Pidružování se jiných tíd k lidu, kížení

se krve považuje Reymont za obrození. Již v tchto drobných pí-

pravných pracich Reymont jevil se co temperament vynikající,

smlý a originelní. lovk, rodina a sféra, v níž žije, tvoí pro kaž-

dého umlce nevyerpatelnou studnici myšlének. Nespokoj uje-li se

lovk šablonovitým vegetováním vlastní sféry, láme stávající v ní

poádek a vzniká tím konflikt, jaký dodal Reymontovi látky k dv-
ma velkým obrazm ,Jvomediantka" a „Fermenty"". V obou dvou

autor jeví se už silným talentem, ale neurovnaným, nekrotícím se,

vybuchujícím silou elementární, jindy zase mdlým až nepirozen.

Nejdokonalejší jeho prací je „Zaslíbená zem*). Je to mo-

hutný, plastický obraz Lodži, života v nm, nabývání million a šla-

pání cit. Je to kniha uchvacující svou silou pravdy a nádherné bar-

vitosti líení. \^ tch dosahuje Reymont už stupn mistrovského.

Reymont zaal od malých obrázk, pešel k studiu psychologi-

ckému a podal konen obsáhlý obraz spoleenský. Stalo se to

všechno bhem nkolika let; process rozvoje mezi ,,Komediantkou"

a „Zemí zaslíbenou" je jediným mocným skokem. Reymonta ne-

svedli dekadenti, a svmbolická lákadla: láska dvou lidí, tento pra-

*) Antoni Mazanowski. Mlóda Polska w powieši, liryce i dramacie.

Kraków 1902. 8» 199 pag. 360 K.
**) Vyjde v es. pekladu u E. Beauforta.
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motiv belletrie západoevropské, je mu až posud základním motivem.

Marasmus a bezvládnost dekadentská jsou mu cizími. Umní jeho

slouží spolenosti lidské a dosavadní rychlý a neobyejn bujný roz-

kvt talentu jeho posouvá ho v elo mladých romanopisc polských.

Stefan Žeromski (Maurycy Zych). Od as rozd-
lení Polsky odbývá se v spolenosti polské jedním smrem ohromná
evoluce. Je to neustávající demokratisace spolenosti. Motiv práce

a zisku, antagonismu a nenávisti vystoupil s rozvojem socialistických

theorií a vyznail se oste a vášniv v plodech Zeromského. Žeromski

netají se se svou nepízní k šlecht, za to siln akcentuje svou pí-

chylnost k zemi rodinné. Talent Zeromského nešel cestou stupovi-

tého zdokonalování se, jak tomu bylo u Reymonta, je stále nerovný.

Zvláštní je, že nepopiratelnými vzory jeho byli -Rusové, které nemá
v lásce. Byl to Dostojevskij (Zeromského Mogila upomíná na Do-

stojevského Zápisky z mrtvého domu), Turgenv (Syzyfowe prae
= Zápisky lovcovy) a Gogol (Wizytator ==== Revisor). Pi pobytu

ve Švýcaích pijal mnoho od naturalist francouzských; pijal

hlavn pessimismus, nevru v poestnost ženy, detailní analysu du-

ševních stav. Ostatek pinesl mu darem život a neobyejný jeho

talent. Žeromski má vysoké umní nejprostším prostedkem dosíci

ohromujícího effektu ; on ví o tom a proto u nho nad djem daleko

pevládají popisy.

Václav Sieroszewski (Sirko). Zem Jakut, uk
a Tunguz dodala mu nejvíce látky k jeho tvoení. Anima vilis Ja-

kuta nebo uke je nejvlastnjším pedmtem jeho líení, ne zevní

život. Je stejn velikým umlcem jako uencem. Ale dovede se vy-

hnouti pedanterii ueného aparátu. Kouzlo novosti v jeho plodech

tkví v tom, že nádhernými barvami maloval pírodu nezkaženou ješt

civilisací a lidskou duši prvotního stavu, napolo divokou.

Artur Gruszecki jako umlec nemže se rovnati tem
pedchozím. Tvoivost jeho nedosahuje do hlubin duše lidské, on

nedovede Uiti pírodu, za to však zevní dj a zevn pedmty líí do

nejmenších podrobností. Jeho látky tvoí vždy njaká práv palivá

spoleenská otázka. A proto jednak jsou jeho romány siln tendenní

a na druhé stran zas možno považovati jej za nejlepšího spisovatele

spoleenského románu.

*

Vedle školy naturalist jsou v mladé Polsce modernisté. A tm
v ele stojí Stanislaw Przybyszewski.

Zásadní pravidlo jeho o umní je to, že umní je odrazem života

duše nahé. A co je „duše nahá"? To, ím žijeme denn, jsou jen

dojmy nabyté žitím, je jen slupinou zakrývající vlastní jádro, nahou

duši, lépe snad eeno holou d u š i. Neurosa a psychosa napomá-

hají zvláštní citlivosti, tak že pomocí jich uvdomujeme ji i projevy

holé duše. innost holé duše projevuje se tedy nejvíce za chorobných
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Stav, u psychopatha, alkoholika a j. A tu svou estheticko-psycholo-

gickou theorii Przybyszewski uvádí svými spisy v praxi.

Druhým pravidlem Przybyszewského jest, že „umní nezná

žádných zákon ani mravních ani spoleenských'". Je to Xietzscheova

zásada „Jenseits von Gut und Bose" — tedy zas nic nového.

Tetím pravidlem je „umní stává se nejvyšším náboženstvím,

umlcem pak stojí nad svtem, je pánem pán, neobmezeným žádnou
mocí lidskou". I tu není nic pvodního: je to zas zásada pejatá od
Nietzsche a parnassist.

V dílech Przybyszewského není ani jedné zdravé duše, ani

jedné ženy, která by si vážila svého pohlaví ; jeho hrdinové jsou ga-

lerií kvílících duší, jeho svt jest nemocnicí, blázincem. Jeho spisy

jsou klinikou psychopathickou.

Przybyszewski není ani polským, ani slovanským spisovatelem.

Je kosmopolitou a sebral odevšad množství prvk; vypjil se u dia-

bolik, parnassist, dekadent, esthet, symbolist, u Xietzsche,

Skandinávc. Rus (Dostojevského), d" Annunzia, Maeterlincka a j.,

slovem, je to eklektik modernismu, málo originelní.

Lyriku modernist representuje Andrzej Xiemojewski,

Jan Kasprowicz, Tetmajer, Lange, Miriam (Przesmycki). A jaká

je bilance tchto lyrik : ,,nevra, pochyby, smutek, melancholie,

ironie, sarkasmus, nedostatek cíle životního, odpor k práci, pohrdání

davem, strach ped smrtí, smyslnost slouená s divokou nenávistí

k žen, naíkání, naíkání a zas naíkání . .
."

Drama modernist zastupuje Przybyszewski, Kisielewski

(známý též u nás svými Karikaturami), Rydll, a hlavn Wyšpianski,

tato nadje polského dramatu.

A v em že je nejbližší budoucnost polské literatury? Najisto

v dramatu. Epika již vyhasla, lyrika je na vrcholu, drama má svj
zlatý vk ješt ped sebou . . . Dr. Bo. Pnisík.

Krajina r. igoo. Mezi jinými publikacemi Slovenské Matice,

o nichž obšírnji zmínil se p. dr. Karásek v ísle beznovém eské
Revue, je též dležitý spis professora Fr. Orožena „V é v o d-

ství Krajinské. Pírodovdecký, politický a kul-

turní popis", (4. díl velkého díla „Slovinská žern"). Kniha má
dvojí cenu : pro vdce a pro širší obecenstvo. Míníme tím i eské
obecenstvo a sice to, jež v potu rok co rok vtším navštvuje krásné

kraje slovinské. Toto obecenstvo nalezne v knize jednak adu peza-

jímavých dat, mimo to však i hojn pekrásných fotografických re-

produkcí velkolepé pírody požehnaného Slovinska.

Tuto uvésti chci pouze nkterá data, jež by mohla zajímati te-

náské kruhy eské Revue. Po úvod geologickém, následuje ob-

sáhlá partie horopisná, na to vodopisné líení Krajiny, dále popis

fauny a flory, meteorologické úvahy a j. Politický oddíl je velice za-
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jímavý a vele na nj upozoruji. Co se obyvatelstva tkne, tu

r. 1805 bylo v Krajin 416.829 obyv., r. 1880 481.243 obyv., r. 1900
508.348 obyvatel. Hustota obyvatelstva byla r. 1869 47 obyv. na
I km-, r. 1900 51 obyv na i km-. V bustot obyvatelstva je Krajina
na 12. míst ze zemí rakouskýcb.

Co se náboženství tkne, je v Krajin skoro výlun oby-
vatelstvo vyznání katolickébo. Jinovrcii je asi nco pres tisíc, z nichž

velmi málo žid.

Pokud se týe národnosti je Krajina osazena 477.800 Slo-

vinci (94 procent), 29.000 Nmci, 700 Chorvaty. Ostatek pipadá
jiným národnostem. l'es polovinu Nmc bydlí v Koevském okrese,

v Lublani jich je nco pes 5000.

Místopisný stav Krajiny je tento: v Krajin je 14 mst,
2T, mstys, 3263 vsí. V celku dlí se Krajina na ti kraje: Gorenjsko,

Notranjsko, Dolenjsko. Hlavní msto Lul)la, ítá bez mála 37.000

obyvatel.

'Krajina je pedevším zemdlským krajem: 95 procent pdy
veškeré je vzdláváno; obilí, ovocné stromy, vinná réva, jsou hlavní

zdroj píjm krajinského sedláka.

V Krajin je 386 obecných škol s 41.865 žáky a 41.322 žáky-

nmi; 3 mšanské školy, 2 paedagoí^ia uitelská (102 žák a 164
žáky), 4 vyšší gymnasia (utraquistická) (1843 žák) a 2 reálky

(545 žák). Mimo to jsou ovšem v Krajin i rzné školy odborné.

Dr. Bo. Priisík.

LITERATURA ESKA.

Vstník slovanské filologie a starožitností. Vydávají L. N i e-

d e r 1 e, F. P a s t r n e k. j. Polívka. J. Zulýatý. Roník L
Praha 1901., str. 262., 7 K. O citlivém nedostatku systematické

slov. bibliografie a slovanského kompendia bylo již dosti psáno

a uvažováno. Zrovna v dob poslední jsme si naíkali znova na

tuto mezeru ve slov. vd, na nedostatené spojení knihkupecké

a úžasnou netenost všech kruh k lidem, kteí se této disciplin

s láskou vnují. Nyní steskm tmto jest odpomoženo, náhodou

šastnou skoro dvakrát odpomoženo, aspo v otázce první, totiž

v slov. bibliografii.

Ped desíti lety vydal prof. Pastrnek Bibliographische Ueber-

sicht uber die slavische Philologie (1876—1891) spolu s regi-

stíkem k Tagiov Archivu, ale po díle jeho, kterým osvdil
neobyejnou setlost a píli, nenašel se opt žádný následovatel,

který by byl kousl do tohoto tvrdého a hokého oíšku. Spíše

se objevilo nkolik naprosto dokonalých, vševdoucích a vše kri-

tisujících lidí, kteí závistiv na díle P. hlodali a na nm píštip-
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kovali, ale uph'nulo již desítiletí, a páni kritikové nepodali ani

v úzkém oboru vlastních literatur nic, pranic.

R. 1898 pi-inesl potšiteln}' pokrok. Podnikavému a energi-

ckému prof. Xiederloví, když se rozešel s „eským lidem", se

podailo zaraziti ,,Vstník slovanských starožitností", který byl

také útulkem pro slavistiku.

Byl ten j.Vstník-Anzeiger-Indicateur" vzorn panslavisti-

cký, aspo co do jazyku, jimiž byly psány referáty, pipuštna
i panslavistická nmina a frantina (ne francouzština, ponvadž
se neíká polatina) a pak redakce byla pímo ideáln liberální

;

o jednom a témž spisu pipustila teba jednu recensi chorvatskou

contra, jednu nmeckou pro a ješt k tomu eský referát do

tetice. A když nad tou babylonskou pestrostí jazykovou a vol-

ností redakce už lidé hlavami vrtli — referentovi to pranic ne-

dlalo, že se ve ,,Vstníku" psalo v rzných eech — zmnil se

ve „Vstník slov. filolog-ie a starožitností", a chcete-li i srovná-

vacího jazykozpytu a jazyka litevského a lotyšského.

Vstník tento jest podnik tak záslužný, že referent ne-

nachází ani dosti velých slov, jak by autorm jeho dal uznání

své na jevo. Je to spis tak dležitý, že si bhem doby sám
sebou již dobude místa v knihovn každého seriosního Slovana,

který se jazykem, literaturou a djinami svého jazyka a druhých

píbuzných obírá vdecky. Kdo ví, s jakými obtížemi je spo-

jeno, nežli dostaneme u nás mnohou knihu ruskou, bulharskou,

ba i v Dalmácii tištnou, ten uzná tím více dležitost a význam
tohoto Vstníku. Arciže kritika za každou cenu oubající a ne-

spokojená musí i zde leccos vytknouti. Xejednotnost redakce

vysvtluje, pro nkterý spis byl uveden dvakrát, na p. Von-
drák : Z oboru slavistiky (29, t,t,), jiné však opomenuty (abych

daleko nechodil, má severoit. cesta s rozborem cesty KoHárovy
a bulharský periodický tisk), ježto je jeden referent v duchu pi-

strkoval druhému.Rznost jazyková jest tu pochopitelná, pon-
vadž pomáhali ochotní Poláci, Chorvaté a Srbové, ale práv
proto vznikala nkdy nápadná nesoumrnost v udávání obsahu

(zvlášt polský referent neopomínal o sob obšírn psáti), emuž
již z obyejného taktu nebylo možno zabrániti. Za to chváliti

jest snahu redakce, že uvádla aspo tituly knih neb obsah n-
mecky ; kdyby se to dalo provésti konsekventn, tím by cena

knihy i v cizin velice vzrostla.

Nejednotnost redakce je také vidti v tom, že Rejstík vcný
(a zídka kdy) není úplný ; na p. u Paprockého schází 2T)'/

Semkowisz) a 59 (Czubek).

Ale to jsou všechno malikosti, kterých si byla redakce v-
doma zajisté již sama, když dílo její vzrstalo. Mnohému by se

odpomohlo, kdyby jeden ze spolupracovník sedl v knihovn,
kam picházejí všechny .povinné exempláe aspo v Rakousku,

47



738 eská Revue.

ale toho v Praze není a pro podporu bibliografie nieml nikd}- nikdo
u nás smyslu vyjma B a c h a.

V letecli posledních se sice zdálo, že dojde k epochálním
biblioo-rafiím (a kritikám), aspo v medicín a pírodopise, daly

se k tomu veliké pokusy v Anglii a poátkem nového roku již mlo
dílo vycházeti, jak o tom dkladn psala Nuova antologia 1899,
ale nestalo se pece nic.

Zdá se, že dodávání cvok pro válku s Bury je pro anglické
ministry dležitjší než vdecký podnik. Co pinese loská paíž-
ská konference, teprve uvidíme.

M}^ se tšíme z našeho Vstníku, který se bu spojí s petro-

hradskou publikací (náhodou mn momentánn ješt neznámou)
nebo se s ní rozdlí o tuto tžkou a nevdnou práci. Rusové a
se postarají o svou, polskou a bulharskou bibliografii, my o ostatní

Slovany. Dlba práce je tu zajisté na míst a pinese náležité

ovoce.

Následkem získaných již zkušeností a nov nabytého místa

bude mocí ,,Vstník" rozšíiti svj ]")rogramm v asopis také

kritický, s kraoukými recensemi, a tu nám na mysli tane, že

nejlepším vzorem by tu byl Pastrnkv citovaný již bibliografický

pehled. Také za formu podobnou bych se pimlouval. V díle

Pastrnkov je veliká výhoda, že u každé otázky jest uvedena pí-
slušná literatura. Kdyby se však spisovatelé rozhodli pro dosa-

vadní modus, i)ak bych si dovolil upozorniti na nkteré nové zá-

sady pro pdorys tohoto díla. Budou zajisté pijaty tak upímn,
jak jsou mínny, a nevím ani sám, budou-li zrovna nejpraktitjší.

Nejen v úvodu, nýbrž i na obálce i na titulním list jest v)'--

znanými písmenami uvésti, za který rok je tento knihopis

podán. Pi více ronících bude pokyn tento veledležitý.

Odporouelo by se, kdyby bibliografie za rok 1901 vyšla te-

prve poátkem r. 1903, a to proto, že pak do ní mohou býti pojaty

skoro všechny recense a referáty. U nás v Cechách a mezi Slovany

vbec to trvá dobe rok, nežli se odborníci a píslušníci jednot-

livých uenj^ch koterií rozehejí, aby spis zkritisovali, eventueln

podle osobnosti autorovy do nebe dokonalosti vynesli nebo do

pekla ignorance odsoudili. Tím se zamezí, že se nebude museti cito-

vati množství dležitých recensí teprve dodaten, což by pi více

ronících psobilo rušiv. — a se tomu nkdy vyhnouti nelze,

{ponvadž rok knihkupecký na mnoze u asopis nesouhlasí s ob-

anským.

Snad by se odporouelo, kdyby páni autoi nepistoupili na
vzor Pastrnkova „B. Uebersichtu", aby zmnili vnitní r o z v r h
celého spisu takto

:

I. Skratky asopisv, asopisy odborné (I) a bibliografii bych
spojil v jednu rubriku.
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2. Podstatnou ást knihy by tvoil alfa b etický seznam
a u k t o r v. Bylo by to jakési lexikon slovanských spisovatelv

s jejich „anonymografií" — budiž mn toto slovo odpuštno.
Jednotlivé spisy a recense by byly íslovány, aby se mechanicky
ihned našly

;
jsem pro formu pohodlnou, slovnikáskou. U každé

knihy se pak udá obsah.

Nepatrný poet anon3'm by mohl tvoiti dodatek rozdlený
podle jazyk a první písmeny v titulu.

Byla by to skoro ideáln dokonalá bibliografie, dležitá

zvlášt pro biografii jednotlivých spisovatel a pro kontrolu jejich

innosti za jednotlivá léta. Redakce si je zajisté vdoma, že po-

dobná klassifikace pináší s sebou mnoho — mrzutostí. Rozumní
spisovatelé by jim mohli ulehiti práci tím zpsobem, že by na

zaátku roku podávali redakci seznam svých spis, lánk a re-

censí sami.

3. Po tom by následoval vcný rejstík tak sestavený,

aby tená ihned našel celou literaturu o dotyném pedmtu.
Dostailo by, kdyb}' se citoval autor s íslicí (oznaující jeho

spis v poadí alfabetickém) ku p.

:

A p o k r y f y : Aloulskij 3 (to znamená ku p. : AnoKp e

4, (to znamená v alfab. lexikonu spisovatelv

:

rpeHCJHCKH etc), Istrin i. Franko 5. etc.

Kdyby byl tento rejstík úpln}^ a praktický, pak by se ne-

musily zavádti oddíly jako jsou zde, a ty mají také velikou

dležitost proto, že shrnují literaturu o vtších oddílech. Ale pra-

ktický vcný rejstík by ást tuto zcela vynahradil, práci

zjednodušil a objem knihy zmenšil.

4. Bychom neradi pohešovali pehledu celé knihy, z n-
hož je patrný pdorys, jak se stavlo. Viz u Pastrnka „Inhalt".

Veškerá práce by se musela díti pomocí katalog, lístkv a vy-

žadovala by nutn jednoho hlavního redaktora.

Cárská a eská Akademie a ministerstvo vyuování projevily

pochopení pro tento dležitý podnik podporou, jak se na titulním

listu uvádí. Autorm patí vdk a uznání za záslužnou práci

jejich.

Ale ke konci opakuji ješt jednou: Pastrnkova „Uebersicht"

by byla nejlepším vzorem pro budoucí roníky. ást pehledová

bv se mohla napsati teba nmecky, tím bychom velice imponovali

i nejširším vdeckým kruhm v Evrop.

A o to pece jde. aby cizina si nás vážila pro
naši vdu. literaturu a umní. ]\íy jsme j^ešté bohužel

v stadiu, kde si k respektu u ciziny musíme pomáhati sami. Aspo
já se držím zásady: vtší zásluhy o svj národ má ten, kdo

47*
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cizin všLépuje pkné pojmy o své vlasti, nežli ki-ikloun obyejn
jen své krajany sekýrujieí. Tak njak to napsal Ed. Jelínek, a ten

pece nebyl jen peciválem s Kocourkovským horizontem
;
pišel

do svta a j a k pro nás výborn psobil

!

Karásek.

Arnošt K r a n s. Stará historie eská v nmecké literatue.

P r a h a. B u r s i k a Kohout. 1902. 8". 460 str.

Kniha, kteráž už dávno mla býti napsána, a jež mla by co

nejdíve býti dovedena až ke dnm našim. To, jak naši sousedé
Nmci zpracovávali ve svých belletristických pracích naši historii,

je nejen zajímavo, než i vysoce pouno. Výborná kniha, jež pede
mnou leží, je vlastn jen ptinou díla, které by sebralo veškercn ma-
teriál eské historie v nmecké literatue a to od dob nejstarších až

po naše dny. První díl, jejž nám te p. autor pedkládá, sahá až po
bitvu na Moravském poli, 2. díl sahal by po rok 1400, tetí díl jednal

by o Husitech, tvrtý a pátý o dalších djinách eských až po dobu
naši. Jak velice dležito by bylo míti toto ptidílné dílo již celé!

A pece zdá se, že p. autor pochybuje sám o dozírném dokonení své

dobré knihy. Vc iní p. autor závislou na tom, najde-li i pro další

tyi díly stejn ochotného nakladatele. Aby toho nalezl, je teba,
aby kniha našla odbytu nejen v úzkém kruhu odborník, ale i v šir-

ších vrstvách obecenstva. A ty by kniha p. Krausova m o h 1 a a m 1 a

velice zajímati. Vždy je to tak lákavo poznati soustavn, jak asi píší

o nás Nmci ve svých básních, dramatech, povídkách. Zajímavo je

pro nás Cechy, jak nmetí spisovatelé seznamujíce se s námi, s naší

historií, peasto vytvoovali si nový svt eský, v nmž byli pedkové
naši ovšem stavni do svtla horšílio, než tomu bylo v pravd. A to

jen aby nemusili líili djiny naše dle pravdy. O tom hojn doklad
podává kniha Krausova ; výbornou je kapitola o GrilI])arzerov

Ottakaru. eknu hned, v em vidím nepopiratelné, výborné stránky

knihy A. Krausovy: je to úžasn pracné,*) až s mravení pílí pro-

vedené sebrání materiálu dramat, povídek a básní, v nichž osoby

z eských djin hrají bud" hla^aii nebo vbec njakou úlohu, je to

jasné (a místy ponkud pespíliš dkladné) podání obsahu a ko-

nen je to znamenitá charakteristika, s jakou ten který plod ocenn,
to které stanovisko vyjasnno. Ze i k pracem pedchozím i)odobného

druhu náležitý zetel byl vzat, to u literárního historika jména Krau-
sova neteba tém ani i)ÍDomínnti. Materiál svj spoádal A. Kraus
dle osob historických. ^^ eské Rcvui není místa na odborný referát,

tu chtl jsem pouze tenám íci: vyšla dobrá kniha, mla bv vás

zajímati, upozoruji na ni a doporuuji co nejveleji! bf>.

*) Autor nedostal mnohdy knihy ani v knihovnách onch míst, kde byly
vydány.
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Jaroslav \' r c h li c k v : „Já nechal svt jít kolem . .

."

Souborného vvdání básnických spis J.
\'. svazek 41. \' Praze 1902

nákladem J. Otty. Stran 177, cena ?

Široký pocit, který nás jímá pi studiu tém každé knihy
Vrchlického, jest pocit nesmírné rozmanitosti její, van obrovského
rozmachu duše, letící vesmírem, prolínající hmotu a bouící ji k ži-

votu. Grandiosní rys universálnosti, jímž zcela všeobecn bývá cha-

rakterisován velkolepý rozmach mistrových perutí, je vlastn výsled-

nicí každé a jednotlivé knihy jeho, která svítí tisíci fasetami v ji-

skrném plápolu vznícené imaginace. I zde se noí básník v hloubku

svt jako lovec perel v moskou t: a nám je tžce pochopitelný

anachoretsky odevzdaný titul knihy, a chtéli-li bychom ze všeho

rušného chaosu svta abstrahovati pouze tu bídn všední jeho

stránku : zlobu, vztek a pohrdavé hlupství jeho nízké zaujatosti.

Z toho se básník emancipoval. Nenajdeme zde bolestných narážek

ani vyvolaných invektiv. Pešla šastn ta hoká vlna smutku, hlodavé

nedvry, ..šílenství nejspodnjších duševních stav"", jak íkávala

paní de Stal. Xitro básnické proišuje se zvolna jako vzduch ván-

kem ze zahrad po píboji dýmajících továren. A proto také nejistší

poesií zaujme nás tch nkolik opravdu vzácných ísel, která nesou

na sob rosu venkova, prázdninového zátiší nejspíš, zalita jsouce

hloubkou dumavých les, jasem kišalnýcli potk, vní, tichem,

samotou a jasem rozhovor s prostik^m venkovským hospodáem.

Tu vrací se básník pedevším ke své lásce. Zalévá mu nitro vzpo-

mínkami dnu dalekých i blízkých, sytí ho a vnuká obas pocity je-

diné závislosti životní;

,,mou hlavou táhne tichá idylla .
*.
."

zpívá kdesi v pekrásné básni, sniv hovoe o práci své, tichém od-

poinku i milé procházce podveer, pi níž svit uznalých i vlídných

oí ho posiluje pro zítek. \' tch chvílích žije básník svým nej-

vnitrnjším životem, ve vlastní nitro pohroužen pije víno samoty a

sladkých pedstav milosti, které mu nahrazují ostatní životní zájem.

Sem tam hozen jemný pastel pírodní, zapna píse, utkán tichý sen.

Láska k lidstvu, široká nota altruismu se nade vším vznáší. Básník,

našed klid vlastní a poznovu se noe v poklady vnitního štstí, chce

ulamovati tmy ržím, roven Andlu slasti, aby lidstvu jen vn
a krása jejich se mohla nabízet. Ale jsou tu i verše, na kterých, zdá se,

i bolest pracovala: v tichou melancholii se halící pedtucha stáí ne-

opouští ani oslavné ódy Carduccimu, psané -velebným tokem sap-

phické sloky, ani docela rozkošných tch dvanáct droboukých ri-

tornell kvtinových, z nichž mnohé upomínají svým ideovým zalo-

žením na píbuzné verše A'erlainovy (srovnej na p. „Un Dahlia'").

A tak zachyceno je v tomto prvním cyklu Asylu duše vše, ím
petékati mže rozhoupaná duše básnická, šíící se sladikým dechem

mladistvé lásky i sniv resignovaná blízkostí šedin, upímn vící,

že písn ty jsou ,,,jen kyvy hodin, blízkých zastaveni . .

."
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Druhý cyklus (Omarova moudrost) je nesmírn užší

myšlenkov, zdá se jakoby spoután jistou jednostranností pemýšleni,
úvah i názor, odnášejících se k jediné osob Omarov. Jiskilo-li

se to rozmanitostí pocit v A s y 1 u d u š e, ztrnulá idea i forma tchto
drobnstek tíživou jednotvárností. Hloubka moudrosti, založené re-

trospektivn se stálými ohledy na intellektuální úrove nešastného
kalí fa, jímž zosobnn je duch MI. století po Kr.. zdá se nám již

píliš všeobecná, míjená akutností dneška, bez interessu pro zájem
názor moderních. tenáe tím více znaví její vzdálená hodnota, ím
více živého pochopení i studia doby jí vnoval básník. Pes to však
pece tžko pochopit, pro práv tato ást stala se obtí kritického

hyenismu, jenž u nás tak nelítostn bují a vedle tolika jiných ne-

pátel svorn pomáhá ubíjet šlechetné zájmy umlecké.

Se tetím oddílem knihy (Kresby a ]) a s t e 1 y) ocitáme se

na pd zlomk epopeje. Perspektiv, Alyth, Selských ballad, Básní

epických a jiných mistrových knih let poticátých, kde bájená obra-

zivost s formální virtuositou vytvoily oslnivý kaleidoskop poetických

svt. Široký tón epický tu pevládá; básníka znovu se zmocuje
stírá láska pro vnitní bohatost stylovou, nebo mnohdy se to za-

jiskí i uvnit verš jakoby náhodným rýmem, jenž tolik dovede
elcktrisovati dikci pravideln ulennou. Mnohé íslo je ilou impro-

visací, jíž zase pepych rým je zetelnou obtíží (Romance o a-
rodjníku Zitovi ) .

\' tom pípad, vru. spíš by se doporuiti dala

forma nerýmovaná, kterou docílil básník i v tomto cyklu nkolik
mohutných ísel — mohutných práv svou bezprostední, vytrysklou

a improvisan vznícenou emocí, šíí šttce, vedeného nehledan, bez

tápání a genialnínTÍ tahy. ,,Smrt Paginiho", .,Slepý ]\Iilton", ,,SkaI-

dova dcera" a ,, Legenda o stvoení"' jsou opravdu jakoby setkány

z obrovských tón, z ozvuk kladiv, bušících do granitu. „Pohádka"
je snivost i nha sama, do které se po druhém i tetím petení
navždy zamilujem . . .

A což ta hluboce cítná, vroucí biblická piqa ,,Legenda roz-

louení" ! Fr. Sekanina.

I n. Arnošt Bláh.a: Po cestách vítz. Nál<l. vlastním.

Cena i K lo h.

Ne. to není jeden z tch stále a stále rojících se debut, na

jaké uvykli jste v poslední dob a jaké jste jen s úsmvem pe-
cházeli . .

.

Když vetete se poctiv v -knihu p. Bláhovu, cítíte, že se tu

nco vyšvihlo nad prmr, že padlo tu nco na literární hladinu,

co dovede ji eit znovu a znovu a s ím rozhodn je poítat

vážn. Naleznete tu nco, co mluví za celou falangu mladých lidí.

a ta mluva je siln individuelní, these akcentovány s yjervou a

poctiv hájeny, ^'ším vane logika, logika theoric i prakse.
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Kniha má 64 ísel básní reflexívních, náladových a ist lyri-

ckých pevahou. Mezi n v^adny json peklady z Dehmela, He-
rolda, Alaeterlincka, ideové povaze knihy zcela adaequantní. r.íedi-

továno tu o víe, Bohu. cest za ním, utrpení na cest té pro-

žitém od tch. již Boha diktovat chtjí, o smutku, jejž mají všecky

duše v svých životních (jolgathách, umelo-lí v nich myšleni

a cítní ; snuta tti je nádherná tká sn o lásce a milence, o ra-

dosti ze života, jež dovede zlíbat i musselin smutku, tu a tam oz'vie

se výkik nad stále trvající naší národní tragoedií.

To je asi cívka, kol níž se ^inou zlaté nit rcilexí a snu

v mnohých a mnohých variacích, ale vždy každou pestí nová

nuance, takže nikde necítíte monotónnost.

Autor až s revoltou polemisuje se svými myšlenkovými proti-

chdci, zvedá žhavý protest proti banalit, chce zkrásnit, zradostnit

život, chce prohloubit jej duší i srdcem, oistiti, zjemnit a poctiv se

noit v jeho n^evystihle vážné mysteriími. Všude tu duní a zpívá

idea mravní reformy, volání po vzkíšení rozumného idealismu, jejž

by bylo lze v život realisovat. Autor jeví se šastným interpretem

nálad, suggesce jich je neobyejn svží a živá. Je malíem bolesti,

sm.utku i radosti. Nálady dovede zhustit. mnoho nepovídá, alie

v slovo, verš stulí se mu asto celá duše se všemi svými zá-

chvvy.

V své verše s pochopením pojal kus duše své doby, její my-

šlenkové a citové nárazy mají tu svj znatelný reflex, a odtud si

vysvtlíte tu jich blízkost. \'edle korál bolesti dovede autor roz-

hazovat brdlanty radostného mládí, vedle tžkých zrn problém do-

vede svižnou a kepkou notou smavé nálady zalrnat depressi únavy,

vedle bezedné melancholie a šepctavého pessimismu dovede se roz-

hát v úsm.vy optimist}', dovede vit v život, v zdraví, radost,

a títn již tak zvláš se liší od debut pítomnosti, jež se rozply-

nuly vtšinou jen v mlhách a bezpodstatném plái a zoufání, snad

proto jen. že to módou bylo. A pekonání té bezdvodné misan-

thropie a rozevení zrak v pravdu a krásu života lze v této sbírce

co nejvíce vítat, jakož i tu harmonii v dobách plných disharmonie.

Ovšjem i tu je eeno leccos jen v konturách, zamženo jakoby

v dálkách, musíte leckdy napínat zraky, abyste postehli, — ale

pec cítíte tu prhlednost, nkde až kišálovou jasnost, které

u mladých dosud bylo tak málo. Máte tu obnoyený kult formy,

verše zvoní zpvností, hudebností, formální technikou.

A tak vítáte v p. Bláhovi opravdového básníka, jenž talentem

svým mže jít po cestách duševních vítz a zapadnout v jich ti-

tanský etz. Divíte se jen, jaké tp u nás pomry, když básník tak

serio.sní musí tisknout — vlastním nákladem. Albert Pražák.
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MUDr. >t. H a m z a : Zálesí. Poznámlcy povahopisné. Ná-
kladem F. Šimáka. Za i K.

Na naší národopisné výstav asto bylo slyšet jméno MUC. Fr.

Hamzy. Byl tu z akademických ad ne jinnjším a^ slibným již

pracovníkem v národopisu esikém. Nová jeho Iviiiha dokazuje, že

zájem a velé sympathie pro tento obor odnesl si i do života a že

dovede sympatie ty i dobe tlem init, knihami propagovat.

„Zálesí" je pokus u nás o nco nového: o psychologii
lidovou z doby proibuzení a práv touto ps}'cho-
legií zjasnit problém našeho obrození.

Autor vstupuje v tajuplnou dílnu lidové duše a vidí i ve tmách

jejího snížení a utrpení jiskit roje hvzd, vidí v hlubinách jejích

svítat, píchod nového rána po dlouhé noci, — a ten ti-pyt a svit,

to dunní píchodu nového slunce položil basí své knihy. Opíraje

se o filosofii známého autora „Duše dav", Bonna, dokazuje, že

nerozrušenost rasy, svérázný a niezlonuiý charakter národní i ma-

lému národu muže být nadjí sebezachování. Pro tuto th.esi mani-

festující doklad vidí v dob našeho probuzení. Buditelé, — ti dali

jen impuls, povel, ale to vzkíšeni rašilo již z koenu samé rasy

eské, z národního charakteru lidového, to spalo v nm nucené na

oko pod martyriem poroby a ekalo jen, až nkdo osmlí se nové

jitro vzkiknout v eská údolí.

Buditelé byli stráží novou na horách, a marn by volali, kdyby
údolí na n léta neekala. A jak vzkikli a budili ze sna, budila se

celá zem a s ní na prvém míst na pahorkatin eskomoravslké
,,Zálesí".

„Zálesí" mlo svoji svéráznou duši, svj nezlomný, nepo
dajný charakter, od nhož s výsm.cliem se odrážel panský biík.

Bílá Hora ubila tu duši také, ale nedobila. Zlomené perut zaaly

se vzpimovat a šumt též dvivou ])ísie života. A kdo je nej-

více vzpimoval, je malá galerie svérázných lidových typ autorem

jemn zachycených, mezi nimiž pan otec Boek, aktuár Hrobina

a pantáta Král mají svj primát. Kol nich se toií dje obce, oni

hýbou tmi drobnými jejími figurkami, tak bodrými ve své tragice

i komice, z nichž vás každá siln zaujme svou individualitou a

svým siln vysloveným tonem v nekonené klaviatue lidového cha-

rakteru.

Autor s bezmeznou láskou odhrnuje clonu neznáma z každé

té duše tiše provanuvší životem a ukazuje, co poklad mla, jak

mohla v jiném prostedí své jméno vzkiknout v svt, kdyby ji nkdo
pozvedl výš a dál. Ale i takto se uplatnila, a nebylo prázdným její

poslání: stala se pevnou, žulovou pdou tm šastnjším duším, jež

jméno neztratily a jež vdn realisovaly na té pd své sny o vzkí-

šení lidu tolio porobeného. Ano, pomáhaly ptýlit tmu, rozžíhat

svtla a tiše zpívat chorál nového života, chorál sílivý a útšný tm,
již pro život ten krváceli.
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Duší tch nelze zapomnít, šepc« autor „Zálesí" na každé stránce,

,Jsou vná krev, vná naše iluminace. Panský direktor umel
navždy, ale naši nebožtíci sedláci mají na svatém poli ien tla. Oni

u nás ponocují, nám hlídají, oni nade vsí pomejšlejí, žijí u nás na

vky. Všude je je vidt, všude jest jie slyšet.
'^

Mistrn je tu zdvodnno psychologicky splývání duše esiké

s pírodou, ukázáno na odlišný charakter Cech a Nmc a nutnou

conclusi toho, ustaviný antag'onism tchto dvou ras, antagonism

proti pánm; oelá duše lidová, všecka její radost i bol, plá i smích

zrovna rozpitvány. Portraity lidové nuancovány jsou lidovými úslo-

vími, tmi žel již mizícími úslovími, jichž každý záznam znamená

zmnožení a znásobnní jazykového bohatství, úslovími, jež dýší de-

chem rozorané pdy a v dechu tom jak celá zem by dunla vzpo-

mínkami, a vám se pi tom zdá, jak by ty drahé postavy vystupo-

valy ze svých rámc a oživly.

Filosofie národní má tu mnoho doklad. ,,Otec aktuára H ro-

biny radji zvíatm než lidem dvoval; i s potahenii svým hovo-

íval, ptactvo poletující oslovoval. Jel na pole a spatil skivanova

ve vzduchu se tepetajícího. „Zpívej, zpívej", pokyvoval hlavou,

„taky nevíš pro a za." — Ve vymleté rokli zaistavil se mu povoz.

I domlouval starému oblíbenci svému, volu nárunímu : „Vji, vji

dtino! Já taky nerad a tžce, ale musím. Vi, poád t bi pohání,

poád s tebou nco strká? Ale ty víš, že jsem to já! Se mnou >to taky

strká, ale já nevím a musím. — Tak vji
!"

Laškovná rosa humoru tpytí se vždy na kvtu duše lidu. „Pan
direktor pišel na pole pantáty panského. Pantáta volá : ,,ite se

chaso, ite, aby tuhle milostpán se potšil, a aby milostivá ivrchnost

byla spokojena. Pomyslete, každé j má od panství obživu a každý

hovádiko se tu popase ; není-li pravda, pane direktore? Podívejte se

tuhle na milostpána, jak se stará!"

Národní uvdomní proniká vše i náboženství.

Boek dí na výtku bodrého knze Ondeje, že Hus molil od-

volat, toto: „Veejí mi, milostpane, on nemoh' jinak, nemoh\ To by

byl nebyl náš, ne, nebyl."

K pánm je najM-ostá nedvra. Ti jen lid bidují. ,,Na každý

kapce naší ikrve jsou ty rány, jako na hrášku Ivalíšek pán. A jsou

tam i starý, ik-iterejch nepamatujeme, ale cítíme . . .

,,Kdo je hodnej Cech, pijde do Blaníku. Je van i už ddieek
Hrobin, pantáta Král, pan otec Boek" — Blaník, to je národní

nebe.

A tak bylo by lze do nekonena citovati milá a drahá slova

lidová.

Knihou touto vnáší autor v literaturu trochu erstvého vzduchu,

trochu té horské zdravé vn, jež je tak vítanou proti leckterým

cizím parfumm. v nichž jsme se pomalu dusili. Kniha tato je jednou

i knih nového genru, kde stránky nezlatí ta vná fabule lásky, ale
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kde rozlévá se poesie celého života, kde tulí se celá duše a zpívá

všemi škálami svého b3ti. Z knh nového genru, Ikdie vda prolíná

belletrii a zúrodiíuje ji svými poznatky a odkrývá novou zemi vzne-

sena a krásna.

,,Zálesí" pinášlí však také nový kámen stavivu historickému

práv taik jako mistrné 'kulturní rty Zíbrtovy a Wintrovy a malebné
passaže Jiráskovy.

Historie dlouho byla etzem panovník, jen ten se lesikl, a na
to, co ten etz neslo a co jím vlnilo, na lid se zapomnlo.

Kniha Hamzova jako její družky zaíná si;;nalisovat o])rat

:

akcent dává na rasu a její život, na její historii, jak ona ji tvoila,

slovem i ona volá po z 1 i d o v n í h i s t o r i e.

S historií vítá ji i psychologie, ta psychologie, jež dnes s neví-

daným rozmachem ve svých laboratoích sleduje a analysuje sebe

menší duševní záchvv, vítá cenné píspvky a zaznamenává.

Podmauje si nás tato kniha malebnvm stvlem a ikíšálovou

jasností, každý v ní nco nalézá pro sebe, a kdo proetl ii, se tší ze

srdce, až autor odloží zas pitevní nožík a rozmnoží galerii svých lido-

vých obrázk dalším pokraováním. Albert Pražák.

cizí literatura.

K dnešní nmecké literatue.

Z poslední doby nejzajímavjšími zjev}^ na poli nmecké
produkce dramatické jsou tyi aktovky A r t h u r a S c h n i t z-

1 e r a ,,Lebendige Stunden" a H. Sude r m a n n o v a práce

o 5 jednáních ,,Es lebe das Leben !"

F r a n k a W^ e d e k i n d a ,,So ist das Leben" nedostoupilo

nikterak k dosavadní vý-ši tvorby tohoto zajímavého básníka,

jenž tak znamenit a podivuhodn spojuje chlad trpkého a reza-

vého cynismu s delikátn raffinovaným úsmvem ironie, proež
pestávám na pouhé zmínce o tom.

Také G. H i r s c h f e 1 d o v o drama z íše pohádek, vyrostlé

na cestách po Solné Komoe, jest jenom velice mdlou a slabou,

pi tom nedramatickou prací autorovou, dávající nám tušiti novou
versi na thema problému z Hauptmannova ,,Utonulého zvonu".

,,Der Weg zum Licht" postrádá té poetické síly i myšlenkové
hloubky, jakou se dáváme unášeti pi etb jeho prací z první

periody jeho.

Drama Sudermannovo má pi svých stránkách pkných
i slabé. Y celku jest však interessantní. Stedem, ke kterému
tíhnou všecky nervy této práce, jest Beata, cho hrabte Mi-
chaela Kellinghausena. Hrabnka Beata udržovala ped léty

intimní milostný pomr s geniálním pítelem svého manžela,

Richardem z Vólkerling. Že Michaela klamala, oddána byvši
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cele Richardovi, nikterak nepokládala si za hích njaký, ba na-

bubelými frasemi ženy z high life vykládá: ,,Tento hích byl

pro mne jenom stupnm k mé vnitní bytosti, ke konenému
zcelení mé harmonie, ve které píroda se na mne dívala'"'. Xi-

kterak neuznává nutnosti pokání, naopak, nemohla prý jinak

jednati, než muže svého klamat, bylo to prý nutností, která ply-

nula z její povahy, z jejího celého duševního založení. Xaproti

hrabti Kelling-hausenovi staví se na konci v pósu ženy, která

bezohledn a sebevdomé láme okovy spoleenských tradic : .,Xe-

chtla jsem se dáti zlomiti vašimi mravními zákony!" Chybí jí

to, emu íkáme prost svdomí, které teba po mnoha a mnoha
létech — uphnulo zatím 12 rok od ,,afféry'" hrabniny s Ri-

chardem — jen tak z duše nevyprchá. Smyslu pro pekonání
viny. v uznání této, postrádá Beata. Xevidím v ní dokonce té

harmonie, o které tak s vysoká mluví. To jsou jen slova pro mne.

První akt, dramatické exposice, jest psán rukou mistrnou. Rovnž
jednání druhé. \"e tetím jednání leží jádro celé této ptiaktové

práce, jejíž jednání tvrté a páté jsou jenom holými výmluvami;
to není více dílem poety, umlce, ale bravurního virtuosa a ne-

pekonatelného divadelního rutinéra, jenž dobe umí pepadnouti
smysly divákovy effekty.

Celý dj odehrává se pod vlivem politického vení, voleb.

Beata pemluví svého muže, aby vzdal se mandátu poslaneckého

ve prospch hrabte Richarda. Dobrý Michael nejen že tak uiní,

on kandidaturu bývalého milence své ženy pímo podporuje. Ri-

chard byv skuten zvolen, jest prudce napaden svými poli-

tickými protivníky, z nichž skandalisován jest konen vdcem
sociálních demokrat Meixnerem, který celé to bolné zákulisí

minulosti Richarda a Beaty uveejní v krajinských novinách, jichž

dotyné výtisky rozešle i na hrabte ISIichaela, Beatu i rodinu

Richardovu, jeho ženu a syna Xorberta, znamenitého studenta

práv, snoubence Elly, dcery Kellinghausen. Tou dobou Xorbert

uveejní spisek proti souboji, o nmž diskutuje se v obou rodi-

nách. V rozhovoru o tom odsoudí Xorbert jednání otcovo, Meix-

nerem na svtlo vynesené. Avšak Robert hned svou první eí
v parlamentu získá si sympatií veejnosti, obhájiv skvostnou

dialektikou neporušitelnost svazku manželského — jaká to

ironie ! —, takže i sám ]\Ieixner pijde, aby mu odevzdal, vrátil

dva dopisy, corpus delicti milkování RobertOA'a s Beatou. Hrab
Michael však táže se velmi diskrétn své choti, není-li pece
jenom na té prožluklé historce aspo nco pravdy. Beata se

pizná, ale slovní machinace a ohnivé pósy její zlomí hnv do-

bráka Michaela. Ten se vlastn ani píliš neroziluje, a tu

myslím, že Sudermann docela neskromn obral reka tohoto

o váše hnvu a sílu citu, jichž v takovjxh choulostivých okam-
žicích a záležitostech jist se nikdo nezbaví. Zdá se mi to píliš
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nepirozené, nemohu tomu uviti, že by jen a jen z ohled na
reputaci politické strany hrab Michael zapomnl hájiti rodinné

cti své do krajnosti. Myslím, že není možno, aby se klamány
manžel dal jen tak zhola odbyti nkolika vypoítavými a effekt-

nimi slovy své ženy, nevím, že by se klidn ješt díval Ro-
bertovi do oí. A zde pijde vskutku ono theatráln dobe míené
a na effekt vyvolané : Richard i Michael s Beatou uprosted
v kruhu rodinném, pi hostin ped odchodem Beaty uchystané,

klidn se baví. Beata se zatím rozhodla, obtovati život svj pro

to, aby prý žil Richard. Proto odjede na svj zámek a tam skoní.
To však jest zcela zbytené! Nevím tomu, co píše Beata v za-

nechaném list: „iním tak proto, že cítím, že njaká ob musí
býti pinesena. Lépe já než on — nebo on musí dokonati dílo

své, já však život svj jsem již dožila. Tak tedy chci se poku-
siti, pijíti jemu vstíc." To sice rádi slyšíme, ale vit nemžeme.
A v tom leží nedostatek této práce, že ve svých konsekvencích

jest píliš zvrácená, nepravdivá, nejednotná a vyumlkovaná.

Že drama Sudermannovo po stránce technické jest zname-

nité, neteba snad u jména tohoto zvlášt ješt pipomínali.

Úspch
i

mlo. —
Rozkošnými výstižky života jsou za to aktovky Schnitzle-

rovy. Jest to ostatn již známo, že tento básník v zachycování
životních momentek s celým jejich dramatickým dechem jest

mistrem. Nikoli virtuosem, jenž znamenit kopíruje — nýbrž uml-
cem, poetou, který vždycky vdechne dílu kouzlo poesie — u Schnitz-

lera je to vlahý nádech romantismu, nahoklého jcnmým sar-

kasmem.

Projevem rozkošnických básnických nálad jsou tyto aktovky,

z nichž ,,Lebendige Stunden" jest prací pomrn slalíou. Ostatní

ti jsou kusy mistrovské. Tak hned druhá ,,Die letzten Masken'".

Nadaný, osudem však zmítaný a zlou nemoci zubožený žurnalista

Karel Redemacher umírá v nemocnici. Tuše 1)lízký konec svého

života, má jen jedno ješt pání: spatiti svého pítele z mládí,

Alexandra Weihg-arta, jenž, zatím co Redcmacherv talent bídn
se probíjí životem, stal se slavným, kterého horeka dne a móda
uinila populárním. Weih<:íartovi tedy chce ješt jen íci do oí
pravdu, své mínní o nm, že jest nullou. Tak se na nj dívá

i žena jeho, milující vášniv Redemachera. Léka ]:)ání umíra-

jícího žurnalisty vyhoví a Weihgarta pivede, jemuž však, když
náhle jest již zde, nemá Redemacher více co íci. S tím lovkem
jest již úpln hotov. Jenom útrpný, ironický a všecko pochopu-
jící úsmv pohne jeho zvadlými rty. Co by takovému lovku
ml íci? — Mlí. Poslední masky jsou tu sejmuty. S úsmvem
a v míru umírá nemocný. Vždy je to vše tak marné a tak nicotné^

a prázdné !
—
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Též aktovka tetí, ,,Die l''rau mit deni Dolche", znamenil
nesená v barvách renaissance a fantastiky benátského života.

S jistou (iosí pikanterie a bravurní koketerie psána jest práce

poslední, „Die LitteraUir". INiladá a krásná rozvedená paní ]^Iar-

kétka, milující umlce i umní, píšící romány a žijící nevázaný
život svdné mnichovské bohémy, stane se milenkou a ženou
Ivarona Clemensa, jenž ji pímo zbožuje s výrazem oddaného
a dvivého dobráka. Její literární innost se mu však protiví

a proto, dovdv se o vydání nového jejího románu, jde k nakla-

dateli, kde skoupí celý náklad, aby jej zniil. Jeden jen výtisk

ukáže ?\Iarkéta svému bývalému milenci, spisovateli Gilbertovi,

jenž, než pijde Clemens, navštíví ^íarkétu, ab}- jí ukázal i svj
nejnovjší román. Oba praví, že jsou to romány jejich života.

A vskutku, oba najdou v knihách i své dopisy, jež si bvli kdvsi

poslali, psané v zanícení lásky a touhy. Tak jim to vše pipadá
náhle komediantské. Jedná se jen o to ješt, aby Clemens, jenž
zatím se vrátí, nieho nepozoroval, emuž ona zabrání tím, že

poslední exemplá svého románu uvrhne ped oima obou muž
v ohe. Starý, dobrý Clemens nezpozoruje ani nejmenšího,
všichni pak v dobrém rozmaru se rozejdou.

I u nás známý Max D r e y e r zadal k „Deutsches Theater"
v Berlín své nové drama ,,Das Thal des Lebens", jehož provo-
zování však — prý z ohled na mravnost (lex Heinze !) — bylo
zakázáno.

15. dubna t. r. oslavovali všichni Nmci 70. narozeniny svého
nejlepšího humoristy, Viléma Busche. Busch narodil se 15.

dubna 1832 jako syn zámožného kupce ve Wiesendahlu v Hanno-
versku. Absolvovav techniku, odjel do Dússeldorfu, pozdji do
Antwerp, aby tu konal studie malíské. Po njaké dob pak pe-
sídlil do Mnichova, kdež zaal z poátku psáti pro ,,Fliegende

Blátter". Nejznámjší jeho práce jsou: „Svatý Antonín" (v Ra-
kousku konfiskováno), „Zbožná Helena*', ,. Pater Filucius", tri-

logie „Dobrodružství starého mládence", „Motýl" a poesie

:

,,Kritika srdce". Žije v INfechtshausenu, vzdálen veškerého ve-

ejného života. Ant. Ondráek.

Paížská „Domovina".

V dubnovém ísle francouzské revue „la Revue blanche", íslo
212. uveejnil Jules Hoche nedlouhý lánek s nadpisem ,,La maison

Auteil" (dm v Auteil). *)

V lánku tom seznamuje tenáe své autor s novými, moderními
snahami nkolika velikých, zlatých srdcí, jež pomoci se snaží tm, jež

pomoci opravdové tolik potebí mají — obtem prostituce. Neb nestaí

*) Auteil, msteko, pipojené nvní ku Paíži ležící na Sein. Stalo se
villovou tvrtí Paíže.
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zde pouhá, holá pomoc velkomysln a s nejlepším úmyslem poskytnutá,

— jak potvrzuje nezdar mnohých institucí na základ takovém. — ale

potebí je pomoci hlubší, opravdové, prohÍ'áté láskou, soucitem, tím

hlubokým soucitem Dostojevského a pochopením. Nesmí krátce ten,

kdo pomoci opravdu chce, zstávati kdesi nahoe, vysoko, ale nutno

sestoupiti dol, až k neštstí a zlu samému ; zde teprve jasn vidt,

zde teprve stojí lovk vedle lovka, zde poíná porozumní, vzrstá
dvra a vychází možnost pomoci opravdové.

Jules Hoche vylíiv v lánku svém snahy tyto seznamuje nás

i s výsledky, jakých mladý ústav tento docílil a na píkladech nkolika
ukazuje, kolik dobrého již zpsobeno a kolik oprávnnosti ústav má.

]\Iá svoji zajímavost lánek ten pro každého; zaslouží však

zvláštní pozornost u nás, kde snahy ty, s nimiž Jules Hoche tenástvo
svoje seznamuje, nikterak cizí a nové nejsou, ale již ped delší dobou
v praxi byly uvedeny a ús])šn psobí. Pedkládám tedy výatky
z lánku Hochova i veejnosti naší s nadjí, že nezstanou tak zcela

bez ohlasu a že interess živjší vzbudí pro instituci naši domácí, pro

Domovinu.

Dm v Auteil ;
— — nic jednoduššího než tento dm. Dýše

z nho klid, poctivost — taková malomstská, solidní poctivost. Nijak

neliší se od tolika jiných dom v Auteil i jinde. Mimovoln pipadne,

že je to obydlí pensisty njakého nebo njakých starých, zamlklých

bigotních dam. A pece je to dm svého druhu jediný v Auteil, svého

druhu jediný v Paíži, jediný v celém svt.

Když vztáhne paní Avril de S a i n t e-C r o ix svoji ruku

nad prostitutkou a prohlásí ji za nedotknutelnou, je to vznešené gesto,

gesto vysoce pojímané humanity, gesto, které zanechá svj odraz

v naší historii sociální.

ekl jsem tím jméno zakladatelky domu v Auteil, který více

znám je pod jménem „1" O e u v r e 1 i b é r a t r i c e" '•')

.

Paní de Sainte-Croix pokusila se zde o vc, kterou podniknouti

nikdo ped ní se neodvážil: vybaviti totiž prostitutky z moci policejní,

pomáhati jim k optnému získání práv obanských a dopomoci jim

k životu spoádanému.

Podotýkám, že žádný dosud z ústav podobných, založených pod

heslem pomoci ženám padlým neb v bíd se ocitnuvším, opakuji, že

ani jediný nepijal nikdy ženu uvedenou v záznamech policejních. Zá-

minkou k tomu bylo vždy, že postavení jejich, tak opovržlivé, odpudilo

by jak zakladatelky útulk podobných, tak jejich aristokratické okolí.

Ne že by zakladatelky samy byly bez útrpnosti, ne, docela ne, ale

útrpnost, soucit ženský byl práv do nedávná ješt jen pouhým citem,

kehoukým a odvisl3aii od veejného mínní, jako všechny city

ostatní.

*) r Oeuvre libératrice : Dílo osvobození.
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Mezi zakladatelkami takovými a paní de Sainte-Croix stojí celá

evoluce feministická, leží celá propast, dlicí práv ideu od pouhého

citu. Abych píklad uvedl, zmiuji se o Oeu vede sliberées
d e S a i n t-L a z a r e (útulek pro propuštné ze Saint-Lazarské ne-

mocnice), jehož pedsedkyní je paní Bogelot, žena vzácného srdce.

Ústav ten pokládal vždy za nutné— neb aspo, že tak býti musí,

se domníval — vzhledem k mínní vládnoucímu ve spolenosti, za-

víti bránu svoji každé obyejné prostitutce, tebas že mezi píznivci

svými ml ledackohos, kdo pispívaje na ústav tento, dle názvu jeho

domníval se pispívati spolku, jehož úelem jest podporovati a k spo-

ádanému životu pivádti obti policie.

Takovéto pomry zhoršují ovšem valn postavení prostitutek.

Vru, býti chudým dvetem, míti jedin své tlo a musiti je

prodávat pro kousek chleba, je jist smutné, trag^ické. A pak, když

jednou je dole, v propasti, naprostá nemožnost z ní uniknouti, se vy-

prostiti, nebo vše, všecinko má proti sob : policii i celý svt ostatní

;

to vru je ješt hroznjší, tak hrozné, že mysliti o vcech tch jen

s trochou soucitu, zmocuje se nás nesnesitelná tém úzkost. Z takové

úzkosti rodí se apoštolství, když lovk schopen je inu.

Paní Avril de Saint-Croix apoštolovala po adu let ve funkci

jednatelky francouzské sekce ..r^íezinárodní spolenosti
pro zrušení otroctví prostitutek". Je známo, že spo-

lenost tato pvodu anglického za cíl svj si vytkla potlaení obchodu

s dvaty, a za ideál potlaiti prostituci všemi možnými prostedky,

hlavn dostranním oficielního jejího upravování policií pod zá-

minkou veejné mravnosti.

V této své funkci poznala paní de Sainte-Croix všechny okruhy

pekla Saint-Lazarského. Na sta dvat jí vyprávlo svoji historii,

skoro vždy stejnou.

Zakladatelka ,,1' O e u v r e 1 i b é r a t r i c e'" je hezouká, nevelká

brunettka s výrazem jižní krásy s písnjšími nkolika tahy, jež za

nechala myšlenka. Sen spravedlnosti a lásky pokrývá jako mlhou její

oi, zatím co na okraji rt jejích tká nepokojn paížský esprit. Vru
jsou v ní sloueny dv ženy; ba je jich více než toliko dv. Je tu dáma
velikého svta, které salon je vlastním domovem, je v ní kus spiso-

vatele, který pod pseudonymem de Savioz uveejnil již ne jednu roz-

tomilou povídku, je v ní konen nová, moderní žena zaní-

cená velkým ideálem: vyrvati tyranství ty, jež jsou dole, vyrvati je

útrapám neesti a bídy.

Díky harmonickému souladu tchto tí osobností v jedno slou-

ených, mohla paní de Sainte-Croix uskuteniti svj dm v Auteil.

ekl jsem, že je to mšanský dm nelišící se zevnjškem svým
od mnoha jiných: zvýšený pízemek a dv poschodí každé o tyech
pokojích. V zadu malinká zahrádka jako u vtšiny dom v Auteil.

Vkroíte-li do domu, vyjdou vám vstíc dv ženy. pipomínající

zevnjškem svým i úborem ošetovatelky nemocných. Je to iditclka
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s dohlížitelkou ; že pítomnost jejich jest nutná nepotebuje snad v\'^-

klad. Pestrý život panuje ve svtlých a veselých pokojích v pízemí.

Je tu domácí jídelna, kde usedá k jídlu íditelka se sv<aiii svenkami,
je tu malý salonek kde se vyizují vci administrativní, je tu pra-

covna s okny na zahrádku, je tu koupelna a konen i kuchyn. Když
navštívil jsem tento dm této zimy, pipadlo mi vše tak útulné, milé,

že ani na minutku nepišlo mi na mysl, že je to vlastn útulek.

Myslím ostatn, že naprosto není nutné, aby tichý tento

pístav, který s láskou oteven je nešastným zkrachovaným
ženám, padlým do špinavé pny života, psobil dojmem útulny,

polepšovny. ekl by spíše lovk, že to je malý nájemný dm nkde
v Belleville nebo na Mortmartru *) s nov vypravenými pokojíky pro
emeslníky. Tolik o osmi pokojích, jež v obou poschodích jsou stejn
zaízeny: istá, japonská rohožka na podlaze, lžko se svtlou po-

kr<^vkou, dv židle, stolek s psacím náiním, toilettní stolek se všemi

potebami, na stnách konen tapety nejnovjšího vzorku atd.

než popis mj snad již postaí.

Snadno si nyní tená pedstaví pkné, útulné a jednoduché za-

ízení celého domu. Zbývá mi podotknouti, že je oteven — pokud
prostedky a rozmry staí — každé žen, jež zíci se chce svého

bídného a neestného postavení, která vymaniti se chce hroznému
kupení tlem, ku kterému dohnal ji bu osud nebo krajní nutnost,

vymaniti se zárove zhoubnému porunictví policie, jež hanbu její

a utrpení toliko tžší iní, zotrouje a libovolnými naízeními — pro

klid prý a bezpenost rodin i spolenosti — pro vždy prodlužuje.

Abych nikomu nekivdil, podotknouti musím, že již i policie po-

íná se modernisovati, nahrazujíc ponenáhlu kivolaké tak trochvi

benátské neb neapolské uliky svých doírmat prostornými a rovno-

arnými tídami nových názor.
Dkazem toho jest, že se zdá jakoby sama adoptovala tento

útulek, založený protivnicí policejního upravování prostituce. Dnes
samo policejní iditelství posílá k paní de Saint-Croix nebohá dvata,
jichž neštstí zvtšiti váhá, neb která se jí zdají schopna vykoupení.

Nebo nejsou to všechna, nutno hned pipomenouti.

Zde nucen jsem zmíniti se o zvláštnosti jedné, na niž jist ani

paní de Sainte-Croix brda není. Chceme-li s píliš velkou neústupností

stavti proti zlu dobro, ocitneme se peasto v postavení velmi ob-

tížném, nepíjemném. Zlo se mstí. Nechce se dáti spoutati. Stáhlo sice

pro okamžik z diplomacie své drápy, ponvadž nezbytnost tak velela,

ale chystá se k novému útoku sotva že soucit, milosrdentství. jichž

využilo, mu dodalo nco sil. Tak i FOeuvre libératrice bylo v nkterých

pípadech — ídkých v celku placeno nevdností.
Byly to vždy rozumov nadanjší, z ehož uzavírati by se dalo, že

žena rozumov nadaná, pivedená jednou na špatné dráhy, jest nena-

*) Belleville, Montmartre, dv ásti Paíže obydlené hlavn tídou dlnickou.
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pravitelná. Myslím, že v pípad našem, ženy takové neuznávají jedno-

duše^ že octly se na scestí, nýbrž že se pokládají toliko za nešastny.

V neštstí, které samo se pozoruje, které mysli, zstává jakási cho-

robná pýcha, která tím více zahoíkne, ím více poskytovaným milo-

srdenstvím o nž prosila, cítiti se bude ponížena. ]Mám po ruce dlouhý

dopis té, která býti mla první cliovankou domu v Auteil, adressovaný

jeho zakladatelce. Obdivuhodné toto psaní, pespíliš snad literární,

je jediný výkik bolesti a úzkosti. Namane se otázka, jak možno, že

žena, která tolik myslí, která mže napsati ádky tak výmluvné,

sestoupí do ulice, na chodník. Ona sama konen otázku tu si klade.

Snáze je vysvtlitelno, že žena ta znovu vypravena, fysicky a moráln
posílena pone se pojednou na vše dívati s vysoká a odchází s prásknu-

tím dveí. Intellektualní bída zná po vtšin ti stupn: nejprve se

diví svojí malomoci, že nedaí se jí promniti si spolenost

v dojnou krávu, pak se nad tím rozhoí, až poíná konen nenávidti

celý svt. S tím ovšem zakladatelka Oeuvre musí se smíiti. Musí se

zíci záchrany duševn nadanjších, ponvadž u tchto nemožno pi-
pustiti, že by jakákoliv myšlenka mravní spásy mohla býti u nich

navrhována na vykoupení penžní, a ponvadž ony samy nevidí

v dom Auteilském konený záchranný pístav, odkud odjíti možno
zbaven jha policejního, znovuzískán zdravé práci a s nov nabytou

úctou sama sebe i jiných, nýbrž že považují ho za pechodní toliko

jakési bezplatné sanatorium, za stanici, kde možno odpoinouti mezi

dvma pochody, které najednou vykonati by nesnesly a pemoženy
k zemi snad pro vždy by klesly.

Zbudou jednoduchá, prostoduchá dvata, hozená na ulici jak

špatností muž tak nesnází obrany. Pro taková, Oeuvre libératrice

je v pravd zázrakem, neekaným, pravdnepodobným a nejastji

koneným vykoupením. Picházejí ochablé, schátralé, s vlasy v ne-

poádku ; s okem kalným, bez lesku, vždycky tém mladiké, s ve-

psaným na ele nechutenstvím, hanbou a smrtí, s výrazem otroka,

s pohledy bitého psa. Co je ješt eká? Od chvíle, kdy tento jejich

veselý, nevázaný — jaká ironie — život poal, pipadá jim živobytí

jejich jako hrozný tžký žalá, kde vše je zakázáno, kde nejmenší

pohyb zaplatí tou trochou svobody, jež jim ponechána. Ubohý jejich

mozek neustále je peplován pedstavami vzení, ponižující povin-

ností prohlídky zdravotní. Neúprosný policejní vz neustále brí je-

jich sny ve dne i v noci, až jednou zastaví, aby je vzal s sebou.

A tu se ocitnou v tomto dom v Auteil, který snad je polepšov-

nou, káznicí jako všechny ostatní, který snad nijak se neliší od všeho

toho co vynalézti dovede evangelická horlivost dam dobe smýšle-

jících, které brousí neustále v okolí Saint-Lazare. Ale nikoliv, tento-

kráte v pravd jedná se o jejich dobro, jejich spásu; je to opravdová

svoboda, kterou jim chtjí vrátiti a spolu s ní nadji, est a radost ze

života.

48
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Na výmnu se od nich nielio nežádá^ nieho jiného leda, aby

nabyly dvry v samy sebe, aby skuten chtly se rehabilitovati

a chtly hledati práci. A za to budou svobodny, docela svobodny v po-

kojících, které budou jejich pokojíky po nkolik dní po nkolik
nedl, bude-li potebí ; voln dle své libosti budou odcházeti a se vra-

ceti ; dle své víúq pracovati bud" doma, bu mimo dm, dokud vyma-
zány nebudou ze záznam policejních a dokud nebudou se moci defi-

nitivn navrátiti do života spoádaného, mezi ostatní spolenost, a
mly-li vbec kdy místo njaké. Nebo je mnoho takových, které

vbec nikdy normáln nežily, které nevdí vbec co je spoádaný
život. l'rohledl jsem listiny všech dívek, které ztrávily njaký as
v dom v Auteil od jeho založení. Datum to ostatn nedávné, v beznu
roku 1901.

Historie jejich klesnutí sotva že se mní. Zmíním se pouze o n-
kterých, které sloužiti mohou za typické píklady, a které zahrnují

vtšinu piipad ostatních.

Zde jedna z nich, ješt tém dít, patnáctiletá pocházející z vel-

kého msta Ucauce. Jeptišky ji umístili jako služku ve dvanácti letech

u jakéhos vinárníka. Probhla nkolik míst podobných a následovala

konen kuplíku jakous, která ji pivedla do Paíže a zde uvrhla

v prostituci. Byla pi policejní prohlídce zatena spolu s kuplíkou

a tu pak radji následovala editelku domu v Auteil, než aby pijala

policejní prkaz. Dnes je umístna jako služka v jisté rodin. Tam
vdí, ím byla, nebo vyznala vše sama v prudkém okamžitém po-

hnutí vyvolaném dobrotou pán.
Jiná ob téže kuplíky, D-ová z Chateauroux má osud podobný.

Zajímavou však píhodu uvésti dlužno v dob, kdy dlela v dom
v Auteil. Xkolik dní po tom, kdy vstoupila do domu v Auteil, pišlo

jí psaní, které posílal jí bývalý její pán, vinárník na zevnjším kte-

rémsi boulevardu v Paíži.

Psaní bylo podepsáno mladým vojákem, který asi od msíce byl

posádkou v Paíži. Prý bratr, tvrdila D-ová, a bylo to pravda. Na-
stupuje službu psal seste, že, nyní kdy je také v Paíži, pijde ji na-

vštíviti ; zapomnl ale v civilních šatech její adressu a ponvadž je

nemohl ze skladišt hned dostati, psaní neodeslal. A v pravd romá-

novou náhodou nalézaly se kasárny mladého vojáka v sousedství vy-

kieného domu, kde sestra jeho hledala útulek nežli padla do rukou

policie. Co se mohlo pihoditi, kdyby ji šastná náhoda nebyla v as
vytrhla z propasti? Pipojuji, že úctyhodná rodina, kde dnes je umí-

stna jen chválí její práci i chování. Je dnes lóletá.

X-ová, z Paíže, pobyla toliko krátce v TOcuvre libératrice. Byla

pivedena ve zkázu jistým dlníkem z Belleville, který, aby zanechal

na nešastné nezahladitelnou stopu svého vítzství, dal jí vytetovati

na ruce hoící srdce s nápisem „Budu milovati Julota po celý život".

Když Julot zmizel, zamezilo to píliš významné znamení ubohému
dveti živiti se práci svých znamenaných rukou. Upadlo do nejnižší
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prostituce. Pozdji náhodou poznala dm v Auteil, kam byla ihned

pijata, tebas jako pípad tém beznadjný. Ale vše bylo ješt horši,

nežli se nadali; poznalo se, že je nakažena dosti podezelou nemocí.

Když jí radili, aby se dala ošetovati, dostala strach a uprchlá; snad

pedstavila si v duchu ošetování v Saint-Lazare a myslila, že totéž

ji oekává.

\ -ová, i8 létá pišla do TOeuvre s miminkem na rukou, svojí

holikou, kterou zbožuje. A prý se s ní stane cokoliv, jen když jí

bude ponecháno její dít. Je plna nejlepší vle, ráda by opt poala
spoádaný život, ale tlo je prý tak slabé (její vlastní slova) a jen

dít jí bude ochranou. Dala dít své ku kojné a to ji zniilo. \"\m, že

pijata byla do domu v Auteil a že starají se nalézti jí místo, kde by

jí dovoleno bylo podržeti dcko u sebe. Pipomínám ješt, že matka
sama je dítko nalezince, jako vtšina tch o nichž mluveno.

N-ová byla nejprve služkou u starosty svého rodného msta.

Pozdji stala se panskou v Boulognském jednom hotelu. Místo toto

opustila a odjela s jistým pánem, který jí sliboval, že vydlá denn
5 frank, do Paíže. Zapomnla se však otázali, jakým zpsobem je

bude vydlávati ; když už byli v Paíži, vyklubalo se, že dotyný pán

byl prost kuplí. X-ová je od n\ní již opt umístna a náprava její

je, jak se zdá, trvalá a vážná.

S Alice L-ovou setkal se v jedné kavárn jistý žurnalista pa-

ížský, spisovatel to zvuného jména. Sedla v koutku s obliejem

plným slz a dívala se ped sebe, aniž by co vidla, majíc na oích
roušku utkanou z vlastní bídy a hanby. Žurnalistu zajímal její zár-

mutek a dovedl vzbuditi její dvru: Vypravovala mu svoji srdce-

rvouci historii, takovou, jako jich mnoho. Pišla z daleké provincie

do Paíže a ocitla se na dlažb bez penz, bez práce. Dohazovaka
jakás ji tak nalezla, se jí ujala a vyuila — v prostituci. Povinností

její bylo nyní pinášeti denn lo frank. Žurnalista jí dal onch
IQ frank, jež jí dovolovaly vrátiti se v ten den bez pohany. Zárove
jí dal adressu domu v Auteil. Alice L-ová byla již vypravena zpt
do své provincie, s jakous takous výbavou a trochem penz, aby mohla
si nalézti místo. A zajímavý detail: její pítelkyn z domova jsou

pevn pesvdeny, že byl to klášter njaký, který ji tak štde obda-

roval. Psaní její, kde dkuje paní de Sainte-Croix, zaslouží, aby bylo

citováno. Píše doslovn:

Velectná paní

!

Jsem od vera doma, a jsem šastna. Jsem zde v úkrytu u svýcli

chudák rodi, jichž poctivá práce vždycky staí na to nej-

nutnjší, když už není lépe. Vždycky budu s radostí vzpomí-

nati na Vaši pelivou starostlivost, s kterou Jste mi vyšla ku

pomoci. Nezapomenu nikdy, že Jste to Vy a Vaše šlechetné

pítelkvn, které Jste mi zachránily život. Nešette mne prosím,

48*
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mohla-li bych Vám snad kdy 1)ýti zde ním nápomocna,

tebas že jsem jen chudé dve. Jsem Vám díky pro vždy

zavázána.

V dokonalé úct . . .

Uvedl jsem tchto nkolik pípad, abych ukázal, že prostituce

nemá nejmenší podobnosti s mínním, jaké o ní ve veejnosti platí.

Nutno se vystíhati arovné moci slov, starých pojmenování a zvlášt

tch, jichž smysl se již dávno nekryje s vqá. Prostituce není zhýra-

lostí. Prostituce není více mén hrubší formou pohlavní zvrhlosti.

Prostituce je jednoduše bída, a to bída stupn nejnižšího, nejpotup-

njšího a srdce nejvíce rozdírající. Ani o jediné z tch, jež jako trosky

sebrány byly v dom v Auteil, nedalo by se užíti bez výsmchu
a hrozné ironie zastaralého ostatn epilheta „une íille de joie".*)

Peložil Spanik cí Jaroshrv.

*

PEHLED DIVADELNÍ A HUDEBNÍ.

Koncerty. l'oslední msíc saisony, tenkráte znan za obvyklou

svoji mez pošinuté, vykazuje tolik a tak pestrých a zajímavých svými

poady produkcí, že nutno se omezit na pouhý struný pehled, nemalí

referát vzrsti nezvyklou mrou. —
Ve provedení skladeb orchestrových vystídaly se orchestry kon-

servatorní, nmeckého divadla a filharmonický. Konservato sáhla

k jedné z mén hrávaných symfonií Beethovenových. Za druhé

:

svží, radostné, stínu iproste dílo, ve své volné vt do nekonena se

sladce rozezpívávající, vyznaovalo se v reprodukci vlastnostmi ob-

dobnými. Dirigentu prof . K n i 1 1 1 o v i bylo leckde pílišnou až pe-

snost rhytmu ohrožující živost mladého orchestru tlumiti a mír-

niti. Vzletem a leskem poutala tmiže silami provedená Weberova
pedehra k E u r y a n t . — Orchestr nmeckého divadla ídil ten-

kráte Oskar Nedbal. Pedehra k P a r s i f a 1 u rozlila v úinné

kráse širokým, klidným tokem své vážné, vázané harmonie ; S m e-

tanova symfonická báse „Z eských luh a háj" mla týž vzlet,

tuže sílu, jakou pekvapilo nás pojetí skladby této Nedbalém, když

poprvé ve Filharmonii ji ídil; zvuk divadelního orchestru v kon-

certní síni ovšem pln sotva kdy uspokojí.

Po stránce i skladby i její reprodukce z nejzajímavjších celého

období byla Nedbalém ízena Berliozova fantastická symfonie.

Po dlouhou adu let nezeli jsme v poadu pražského koncertu díla

vyžadujícího jednak znaného sesílení obvyklých prostedk, jednak

proloženého v partitue svojí takovými obtížemi technickými a souhry

a zárove tak velikých nárok do intelligence dirigentovy, že opravdu

') holka radosti.
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jen nadšená souinnost velmi dobrého orchestru a výborného diri-

genta jest s to, vše to pemoci. Skvlý výkon naši Filharmonie pod
taktovkou Nedbalovou pesvdil nás, jak sláva romantiky, jak jeví se

v nejvtšich, typických dílech svých, dosud v nejmenším nepohasla.

Uvdomujeme si všechny ty zvuky Musy Berliozovy, soudobé pro-

dukci již ásten cizí : než jímá nás skvlá, barvitá fráse jeho, oslují

nás jeho antihesy z nejvyšších kraj nebes rázem do nejhlubších

propastí pekel nás unášející; sžíhá nás láva jeho citových erupcí a

suggescí hrzy, dává nám trnouti groteskn strašidelný rej vty po-

slední. — Jak krásných výkoni; Filharmonie, vedená seriosním uml-
cem jest schopna, ukázalo vedle vytené práv „písn mistrovské'*

rovnž skvlé, nanejvýš temperamentní, pesné a plného bohatství

i rozmanitosti odstín i barev zvukových dosahující provedení We-
berova O b e r o n a a pedevším S m e t a n o v }• pedehry k P r o-

d a n é nevst a \'
1 1 a v y. Mtava hrána tenkráte v retouchované

úprav W e i n g a r t n e r o v . Malými zmnami instrumentace do-

ciluje tento virtuos orchestru plastinjšího vystoupení hlavního mo-
tivu z vír bouících svatojanských proud i skvlejšího celkového

zvuku. Zdá se mi však pec, že na újmu jednotného koloritu díla

a snad i charakteristiky dotyné partie: zvláštním sykotem jeící a p-
nící se hukot proud se zpracováním jeho ztrácí. —
— Hlahol volil k poslednímu svému koncertu dílo nejkrás-

njší, jež chórická naše literatura má. Sbormistr p. K. Douša na-

studoval peliv sbory Dvoákovy „Svatební košile'', zí-

skal pro partie sólové si. Bobkovu, sílu zejména výbornou — a pp.

Krtiku a \"iktorina i pro priivod orchestr Filharmonie a ídil složitý

apparát trochu sic tžkopádn a nedosti rázn a vzletn, ale celkem

šastn. Snadnjším mu patrn byl a bližším svým slohem i obsahem
K 1 i k v plnozvuký, pompésnl Žalm, velmi pkn provedený. —

Abych nezabednul ve výet celé ady jmen pvc a názv písní,

jež jsme jako výpl rzných tch instrumentálních poad slyšeli,

omezím se snad na zmínku o jediném, vzácném a milém hosti. Pí.

G o r 1 e n k o-D o 1 i n á poádala v Rudolfin ruský koncert. Vý-
kony její zajímaly z nho pedevším, i co skladeb i co jich provedení

se týe. Umlkyn zazpívala sonorním svým, pln se nesoucím hlasem

a hudebn ideáln dokonalým, do nejmenší podrobnosti prohloubeným

a pec zas slohov velikým pednesem ukázky z Arenského,
K j u je, Z i m s k é h o-K orsákova: melancholické, cituplné, svojí

nepetržitou gravitací k jakési dominant — ve smyslu as ímského
chorálu — leckde ponkud monotomní, ale rázovité, namnoze stro-

fické to zpvy. Krajanka její. pí. V e 1 j a š e v a vkusn písn dopro-

vázela a pokusila se i o sólová drobnjší ísla klavírní. —
— Nei etnjší v poadech minulého msíce byla ovšem ísla hou-

slová. Vedle paížského virtuosa p. Alberta G e 1 o s a, který hraje

sic velmi temperamentn, ale jehož ohe velého pednesu svádí

k akcentuaci píliš drsné, tíštící plvnulost frase a k nejistot tch-
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nické, ti mladí domácí umlci mili svoje síly. Janu Kubelí-
k o v i, pec as již pesycenému pouhou virtuositou, sní se o hlubo-

kém, vážném umní klassik. Pokusil se na nezvyklém poli se zdarem

:

dokonalá jeho, klidná a naprosto pesná technika, jeho cit rhytmický
a pedevším sladký, jasný a mkký jeho tón byly k dobru Mozartovu
i Beethovenovu koncertu. Velikého slohu Hofmannova i titanské

síly Ondíkovy zatím byly oba výkony ovšem ješt daleky. — Ja-
roslav Kocián s velikým a zaslouženým úspchem vystoupil n-
kolikráte, vždy s celou adou menších i vtších ísel. Zajímaly z nich

pedevším skladby B ach o vy. Složité pletivo jich polyfonie rozložil

jemný tento umlec ped námi zcela plasticky a jasn v kresb, deli-

kátn osvtlené a hející teplými tóny citovými. Pokus v hudb ko-

morní — Kreutzerova sonáta — jevil ješt píliš patrnou nad-

vládu virtuosa nad skladb i spoluhrái se podizujícím hudebníkem:
prof. Trneek, který hrál s przranou, plastickou zetelností a

plnou promyšleností zvláš zdaile klavírní hlas, leckde nucen byl roz-

maru píliš živého virtuosa povolovati..

— Emanuel On d ie k dnes stojí as tam. kde Kubclík na

poátku své dráhy. Technika jeho nezná obtíží ; sám vynalézá nová,

kombinuje dosavadní kouzla pao;aninovská v divné skladby, stojící

celou svojí povahou mimo pole hudební. A všechny ty krkolomnosti,

vtšinou velmi nepkné a málo vkusné mají veliký, pekrásný zvuk.

teba nástroj umlcv nebyl z nejskvostnjších. Pi tom pak — to nej-

radostnji mne na výkonech tch pekvapilo — zaslechnete tu a tam,

kde skladba zasáhne v niveau opravdové hudby, tón vibraci, rubato

té zvláštní význanosti, toho rázu, jak vlastní jest jedin individu-

álností svojí nevyrovnatelnému umní Ondíka nejstaršího. Snad
slouí se tak v nejmladším lenu houslistské rodiny asem dokonale

všechny složky, tvoící nejvyšší umní!
— Pianista p. Y e j r i c h, jenž v koncert Ondíkov úinkoval,

vládne plným, šavnatým úhozem a podivuhodnou, jistou technikou.

Ale stálé, pílišné nanášení tónu nedá docílit nni úinnjších njakých
^s^radací, zejména konce vyznívají na ])rázdno, nestupovan ; duševní

stránkou svojí jiak jsou výkony jeho velmi chudé. Píse lásky hrána

s opravdu vzácnou nehudebností. — Pan Frimml sotva rozehrál se

na nkolika drobnjších skladbách. Klavír znl m.u, as nedisj^onova-

nému i málo pipravenému neobvykle tvrd a z repetujících not

Moszkowského caprice dsledn po celou skladbu ze šesti dv vypa-

dávaly.

— Vzácné íslo, celkový koncert s orchestrem, slyšeli jsme pro-

vedené prof. Burianem. Tím vzácnjší, an to byla pebohatá
krása do nepehledná se naA^azujících melodií díla D v o á k o v a, jež

se tu krásn a vroucn rozeznívaly. Zejména psobila kouzelná, zpvná
vta druhá a národní, svým tónem ízné finále. Zde nekupí se nástroje

cizí a umlci skoro nepekonatelné nevdné obtíže technické, mimo to

orchestr pak nalezl zde již pimený stupe síly prvodu, zprvu píliš

hutného.
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— Referát divadelní vypadl by proti koncertnímu tak chud, že

možno tentokráte vbec ho pominouti. Pohostinské hry si. C h r i s t-

mannovy získaly jemné, dokonale školené, známé již umlkyni
mnoho vdku. K. Koffmcistcr,

PEHLED UnLECKÝ.

63. výroní výstava Krasoumné jednoty v Rudolfinu. Ve-
lice elegantní, nad míru moderní, ješt modernjší a eleg-antnjší

než loni jest letošní rudolfínská výstava. Pepychu budovy vy-

rovná se pepych vnitní úpravy; mkká rozmailost plná ko-

berc a draperií, kteráž snese jenom svtlo mlén filtrované,

a zvuk alounem dušený, upravila v Rudolfinu nádhernou do-

mácnost umleckému požitku, k nmuž tu hosty, kéž co možno
etné, vítá. Secessivní milieu vídeských a berlínských výstav

íhá tu z každého kouta za skupinami exotických kvtin a v zá-

hybech drahocenných koberc, zapjených firmou, jejíž ob-
tavost dokumentována tu jest na každém jednotlivém kuse.

Avšak milieu to neopanuje žádnou z místností výstavních úpln
— vyjma nábytkové interiéry — nebo tendence rudolfínských

výstav není secessivní ve smyslu umleckého liberalismu, ba ve

smyslu žádném vbec ! Tendence rudolfínských výstav byla

povždy nívelísující, vždy mezinárodní, vždy rozdíly národního

umní poutající -— aspo pokud se týe rozdíl mezi národním

umním eským a nmeckým v Cechách.

A to i tenkráte, kdy piznány byly a jsou už cizím národ-

ním skupinám soubory podle síní, kdy umožnn polský, belgi-

cký soubor, a kdy vystavovány pehledy jednotlivých umle-
ckých osad a dokonce i asopis. Tak píkladn i asopis

,.Jugend'' mže tu míti svou výstavu od celku docela zvlášt,

katalogícky i lokáln odlišenou, ale eské umní, národní eské
umní, není a nebude vzdor všem reklamacím v Rudolfin nikdy

samostatn representováno. Jen jednou se stalo, že pvodníni

výtvorm národních umlc eských byl vyhrazen samosUtný

eský sál, píklad to pokusu, který neopakován více, ponvadž

se až píliš dobe zdail . . . Ovšem ani tenkráte nebyl eský sál

v katalogu oznaen jako takový, nýbrž byla to pouze anonymní

skupina umlc eských.
Pak-li že kdy. zvlášt letos byla na míst taková samostatná

výstava eská v bezprostední blízkosti nmecké výstavy,^ sál

vedle sálu, nebo také nmeckému umní mlo se státi^ po právu,

jakkoli po nm netouží. Letos po ukonení velikého sporu

o gallerii umní z císaské fundace, kterýž ešen byl podle n-
meckého vzorce „divíde et ímpera!" bylo by bývalo valn na

míst, kdyby se bylo exemplárn dokázalo, kterak se klí, na-
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lezený k rozvrhu výnosu z císaského základu mezi ob národ-

nosti srovnává se skuteností. Nestalo se tak z dobrých píin,
z týchž, pro kteréž nikdy se strany nmecké nebyl slý-

chán požadavek, eskému analogický, aby totiž arrangementem
\ýstav rudolfínských projevena byla, pokud se domácího umní
týe zásada ,,dass die Kunstínteresscn in Bóhmen national

gesondert wahrgenommen werden", jak se kdysi psalo v dopise,

zaslaném z Prahy do redakce jistého odborného asopisu
v Mnichov, když se tam objevily první referáty o umní praž-

ském, o umní bez rozdílu národností zpravující.

Po létech a práv u píležitosti tohoto sporu o císaskou
gallerii, byl eený referent, patrn na podnt nmecký, z Pra-

hy pocházející, požádán redakcí mnichovského listu, aby výsta-

vy rudolfínské ponechal výhradn péru nmeckému, ježto prý

jsou to exposice výhradn ,,der deutschbohmisch nationalen

Kunst", ímž ovšem skonil zpravodajský onen pomr na dobro.

Tolik na ukázku, k jakým falešným dsledkm vedou vý-

stavní pomry rudolfínské, tedy výstavy, platící až dosud za

officiální, co se týe umní v Cechách. Po jejím letošním zahá-

jení vyskytly se pedbžné nekrology výroních výstav v domu
umlc a mezi j^íinami jejich úpadku leccos uvádno, jakkoli

jedinou píinou jeho jest : úelné, zúmyslné a raffinované za-

stírání skutených národních pomr umní výtvarného v Ce-

chách, nepravdivé pedstírání i k nepravdivým názorm ciziny

svádjící. A ponvadž jest umní daleko logitjší než politi-

ka, musely skuten pomry vésti k dsledkm, jakmile eská
pevaha stala se elementárn energickou. A v tomto smyslu

sluší vítati ohlášený konec výstav v dom umlc, který vlastn
nikdy domem eských umlc nebyl

!

Konec tohoto stavu nemže být jiný, le epochální poá-
tek stavu lepšího, lepšího proto, že spjeme ve vývinu výše,

pakli že se Nmcm nepodaí zachrániti pomry dnešní cestami

kompromisu politického, jevícího se v upravení gallerie z císa-

ského základu, tak, že bychom byli i na dále nuceni pijímati

umní v Cechách ,,sub utraque" . . .

Le k výstav, jejíž kvality dovolují nám býti v pehledu
co nejstrunjšími.

Nelze íci, že by nám b3'la letos pichystala naše domácí
produkce pedmt, na nmž by neselhalo nadšení našich refe-

rentských, povždy hymnicky naladných lyr. I když uvážíme,

že i nejlepší misti naši, tém všichni, až na dv, ti výjimky
i nejzdailejší mládež výstavy se nesúastnili, nemže nás roze-

háti to, co se z dílen prvního ádu eského letos pece na vý-

stavu dostalo. Ani vci exponované s aplombem cymaisy, slav-

nostního stedu, aneb celé polostny, nejsou s to, zbaviti nás

závisti, s jakou vzpomínáme ,,Souborné výstavy družstva uml-
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Cil polských ,,Sztuka" z Krakova, v níž zastoupeny jsou nej-

lepší vci celého Rudolfina. (Axentowicz: „Sthování národ",
Wyczólkowski : všechny pastelové podobizny, Mehoffer: gran-
diosní kathedrální okna, ,,Musa", „Podobizna dra. K", nade vše
distinguované plastiky Konstantina Lasczky, nezapomínajíc
ovšem mimo jiné Falata atd.)

Hlavní letošní novinka J. S c h u s s e r a píkladn, jeho
allegorie ,,Fatum-Vita-Libertas" jest obrazem nmecké kon-
cepce i komposice i konen disposice. Pi pohledu na toto roz-

lehlé plátno spíš ozvou se jména „Klinger'' a „Stuck" ve sluchu
pozorovatelov než jméno Schusserovo, jehož vlastní veliké

umní jest tomuto smru sentimentálních rébus ze tí i více

akt složených (,,rozluštní" viz katalog!) tak vzdáleno, jako
jeho dosavadní úspchy a zdar jeho budoucnosti. Pro utíkati

se do stínu cizích vliv, mže-li umlec žíti ve vlastním sma-
vém výsluní, o nmž svdí z jeho v pate vystavených podo-
bizen zvlášt ,,Studie" a pedevším arovné ,,Nocturno", pipo-
mínající mnohý Schusserv chef oeuvre dosavadní! Máme-li
pi této píležitosti odbýti si zmínku o podobiznách, nemženne
nepoznamenati, že jeho portrét nejv. zem. maršálka jest nej-

lepší z officiálních podobizen letošních a že zvlášt Wiesnerovy
výkony tohoto oboru neopravují oekávání s jeho jménem
spojované a že zvláš affekt, s jakým provedena ,,Podobizna Alf.

Muchy", úpln selhává. Znamenitý illustráíor, který sám vysta-

vuje adu kreseb z proslulého ,,Otenáše", jeví se tu jako zje-

vení ze spiritistických sfér. A jsme-li pi podobiznách, vzpome-
nouti dlužno intimní leptané ,,Podob. W. Rittera'' od Vikt.

S t r e 1 1 i h o, jenž má na výstav také asi dva ze svých staro-

svtsky komponovaných pastell, z nichž zvlášt obrázek ,.Ze

staré Prahy" jest pln nálady, jakkoli pozorovateli neujde, že

všechny ty peetné stechy starých dom pokryty jsou stejno-

mrn rudou z brusu novou taškovou krytinou.

Hledaný eský ,.clou" nenajdeme ani v K 1 u s á k o v ý c h

doublettách .,Vzbouení na námstí staromstském" z nichž

jedna provedena v oleji a druhá v akvarellu, ob pak pojaty

v nádherné slohové rámy. Není to vzbouení, rytmus velkého

davového hnutí schází tomuto líení. Daleko cennjší jsou Klu-

sákovy illustrace k pohádkám o sv. Petru", z nichž zejména

titulní obrázek jest rozkošný, akoli i tu leckde mate lineární,

šrafovací manýra jeho. Reminiscence na Mánesa jsou u Klusá-

ka nejmocnjší, akoli nkterou linií prokoukne i mnohá jiná

archaisující imitace.

Schikanedrv ,,Soumrak'', jakkoli jest malován s ve-

škerým obvyklým mistrovstvím tchto svtelných problém
jeho a nepopirateln uchvacuje svou nevýslovnou tesknotou,

pece není v síle všech pedchozích „Schikanedr", nebo píliš
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zeteln prozrazuje elementy jich úinu. Jedno théma snese pi*e-

ce jen uritý poet variací.

Z letošních akcessist eských na první cenu vedle Schika-

nedra nejblíže byl by koncertní doklad krajináské virtuosity

V. J a n s v „Hadinec". Nesmí nás másti energický barevný
výkik tohoto obrazu, abychom se neostýchali prohlásiti jej za

nejpknjší krajinu výstavy už pro neohroženou jeho sytost a

v pravd bájené decrescendo valeuru, jímž se do perspektivní

dálky ztrácí rozsáhlý lán, porostlý touže blankytnou kvtinou
a pro studium vzduchu a pozadí a vbec celé horní partie obra-

zu, reflexy mode prokmitované. Ferd. E n g e 1 m ú 1 1 e r, ten-

to sladký romantik a sentimentalista krajiny podává nkolik
mollových barevných akkord, jež vždy mile i poeticky dojí-

mají, práv pro svou neobyejnou lyrinost. Kalvoda na
svém ,,Kvtnu" jest jaksi jílovit tžký, zvlášt v popedí, S 1 a-

víek Ant. ne nový, K a v á n stále upjatý v ponurý svj ná-

zor koloristický, Panu š k a jako realistický krajiná bez úsp-
chu, za to ve svém ,,Zakletém mst" veškerou' suggescí vlád-

noucí, L o 1 e k upoutá zvláš na svých ,,Oulech" znamenitým
odhadnutím výhod nové syntonosové techniky, schopnostmi
podání píkrých svtel gouache pekonávající.

Jest zajisté na výstav ješt mnoho pozoruhodné práce

šttce, tolik, že jen letmo se o ní na míst tuto vymeném zmí-

niti mžeme. ,,Sv. Vavinec'' F. D v o á k a malován se slad-

kým, takm pietistickým koloritem, ,, Podobizna" H. E m i n-

g' rove nesvdí o niem více, než o osvdené již zrunosti
umlkyn této v pastellové technice, jako vždy skvlé, J. Ž e-

n í š e k na ,,Vlastní podobizn" na manequina nasadil svou hla-

vu ; L. K 1 e i n m o n d o v á namalovala velice hladce a velice

jemn podobiznu dámy uprosted bílých kvtin pespíliš ,,ka-

lligraficky", než aby dostihla svého autoportrétu od minula, B.

Veselý pinesl plasticky promalovanou studii ,,Starého ry-

báe", dobe malovaná, robustní, ne mladá již ,,Bludika", hru-

bých ader, nazvána autorkou, O. H ov o r k o v o u, jen pro

rozsvícenou sirku v dlani tajenou tímto titulem. F. Ondr-
š e k namaloval výtenou ,,Bretonskou matku" s pozoruhod-

nýma rukama, V. F o r s t e r po svém nedávném tonutí v nej-

jalovjším mysticismu pekvapuje zdravotou svých akvarelova-

ných paížských pohled. Paížskou koncepci prozrazuje O.

H o m o 1 á na široce a ízn malované „Studii z kavárny'',

H e r c í k nepesvdí nás ani svou skizzou k nástnnému
obrazu ze schodišt uml. prm. Musea, že poloakty obrazu

toho, mimochodem eeno ve styku s dlníky zcela všedn mo-
derními, pes všechnu svou allegorinost jsou skuten nahé.

R. B é m, vysoce nadaný Hynaisv žák, maluje své hlavy hore-
natým ponkud koloritem, prozrazujícím zvláš na jeho kraji-
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nách, že maluje z jedné palety s Givernystou R a d i m s k ý m.

na výstav effektn zastoupeným. Blíženci Slabý a Trsek
zstávají na úrovni svých krajinných pologenr, i na vysokém
stupni svého technického podání ; vidmo Šimonova kolo-

ritu nedosahuje vzoru Svabinského. J. D o u b a rozhodn po-

výšil niveau svého umní svým, mnohem plastitji než obvykle
malovaným výjevem ,,Bez nadje", V. Bartonk zstává
bitkým a drastickým líitelem pražské spodiny svou ,,Koistí
obchzky". Oba krajinné obrázky K. Raška jsou hlubokou
studií šera, K a v á n o v o

, Jasní se" nejlepším obrazem zimy.

Akv. ,,Podobizna" od K. Š i m n k a co do frappantnosti a te-

chniky nenajde rovné. J. Ú p r k a líí srpnovou záplavu slune-
nou v pustot polí na obraze „Pi polní práci" s pesvdivostí
absolutní.

V plastice eské (v pehledu našem nebereme zetele le
k umni národnímu) vévodí dv práce mladých umlc, nesené
k sob jako dva pendanty a provedené s takovou reálností, že

V3^padají ob jako z jedné ruky; jsou to L. K o f r á n k a ..Stu-

die mladého dvete" a B. K a v k y ,,Studie k rannému šer-

míi''. Na protoparthenickém aktu Kofránkov, ješt nerozvi-

tém, v póse a pohybu rukou prost nedostižném, opt dosvd-
uje se slovo, že pravda jest nejkrásnjší, když jest nahá,

Kavkv velkolep modelovaný šermí pak, že upílišená, ek-
nme abnormální nahota, bývá kráse na škodu. Sádroví ,,Krá-

hci" uprosted sádrové zeleniny, jedním a týmž zelením natení
jsou nepijatelní, snad práv pro životní velikost. Xco podob-
ného jest snad možno jedin jako bibelot, nebo aspo v lehkých
barvitých differencích. Za to téhož umlce ,,Podobizna p. a pí.

A." nepostrádá rysu velkolepého vzletu.

V. S c h a f f, jejž jindy vidíváme na kídle prvé ady, ustu-

puje svým „Návrhem na hrobku", pedstavujícím Krista jako
hermu, z jejíž spodiny vynívají sepjaté ruce, do druhé ady.
Secessivn prospekulováno. „Náhrobní pomník" V o s m í k v
hoví snad intencím objednávky a obansky dojímá, ale um-
lecky nezaujme, práv tak, jako Procházkv úhledný, le
úelm chrámovým anebo posvátným píliš hovící Kristus. K o-

c i a n o v y plastiky „Ideál lásky" a ,,Zapovzená láska" celým
svým arrangementem svdí stopám, po kterých je umlec na-
šel, ,,Život je boj'' a ,,Umlcovo vno" nejsou ani umlecky —
nejmén plasticky — myšleny, a na isto neumlecky prove-
deny. Svým „Ábelem" Kocián smiuje ovšem úpln.

Výtené reliéfy a plakety podali mnozí z domácích umlc,
jako : M alin a. Vlek, Amor t, Kafka atd. Zdailý nábh
k originální applikaci reliéfní práce uinil V. S c h a f f svými
odvážnými plastikami „Ztracený ráj" a „Západ slunce".

K. M. apek.
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PEHLED POLITICKÝ.

Vnitní:
Dne 22. kvtna 1902 o pl 12. hodin noní mohl pedseda sn-

movny poslanecké jjrohlásiti, že schválen hyl ádný rozpoet na rok

1902 a finanní zákon k nmu ve druhém tení ! Tetí tení vykonáno
dne 23. kvtna! Událost pro Cislajtanii veledležitá! Více než pt
rok vládly tyi ústa^mí vlády v íši naši, aniž by ádný rozpoet zá-

stupci lidu schválen byl a i poslední vláda musila po tikráte pijíti

s provisoriem a konen se zdaí rozpoet vyíditi. Nedivno, že offi-

ciosové pjí vlád a jmenovit representantu jejímu dru Korberovi
oslavy a že pi tom pehlížejí resp. zamlují, kdo vlastn nejvíce pi-
spl ku zdárnému zakonení díla toho, a nemohou nevdti, že to ne-

ilávno hlavou státu s drazem uznáno bylo.

Zástupci lidu eského i)ihlí zejíce k hospodáským potebám ná-

roda našeho v celku i v jeho ástech, pipustili projednání rozpotu

pod tou jKjdminkou, že bu již pi projednávání rozpotu neb ihned

po tom pikroí se k akci mající za úel odstranní bezpráví zrušením

jazykových naízení na národu našem spáchaného a že bezpráví to

skuten odstranno bude ! Poslanci naši vrn dostáli slovu svému.

Nedali se strhnouti ani šíleným bojem Nmc proti našim kulturním

požadavkm ani ádním rzn3^ch živl v kruzích vlády vídeské, což

nepokryt za úel mlo, aby ze svého postavení vykávacího na svoji

škodu vylákáni byli. Nezvedlo se — slovo bylo dodrženo — nyní na-

stává povinnost plnní u vlády a také u Nmc. Že delegace naše na

pesném splnní podmínky trvati bude, o tom neponechal dr. Pacák

svým prohlášením ze dne 23. kvtna pi jednání o pilnosti návrhu

Breitrova pochyby. Nastává spojení vyrovnání Rakousko-Uherského

s vyrovnáním eským — od toho ,,junctim" poslanci naši neustoupí

a ustoupiti nesmí.

Vci eské v tomto posledním období parlamentního jednání stály

na míst prvém a obrana jich poslanci našimi vynikala jak vervou

a bitkostí tak vcnou propracovaností

!

Výkony, jakými byly ei poslanc dra Pantka, Ladislava Dvo-

áka, Herolda a Dýka pi jednání o rozpot ministra justice a po-

slanc Maštálky a dra Plaka, pi jednání o rozpotu ministra ob-

chodu, musí se pyšniti každá delegace. Bylo-li vbec ješt potebí

Vídni prokázati, že není naprosto žádného zákonného dvodu pro

trvání a tím mén pro zavádní vnitní ei nmecké, podali o tom

jmenovaní eníci pi debat o rozpotu ministra spravedlnosti dkaz
nezvratný! Snaha každého — bud si kdokoli — po zavádní ei
nmecké jako vnitní ei úadní, porušuje zákon platný a má ráz

zlého inu. Dnes nemže nikdo, koho váše úpln neoslepila, tajných

naízení Krausových z r. 1852 pokládati za pravidlo zákonné, dnes

každý nahlédnouti musí, že jediným a dosud platným zákonem o uží-
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vání jazyk jak ve vnjším tak ve vnitním úadování jest obnovené
zízení zemské z roku 1627, kabinetní list cis. Ferdinanda z 8. dubna
1848 (kterýž jest skuteným zákonem J a i. 19. stát. zákl. zák. Dle
norem tchto zákon nutno posuzovati jak vnjší tak vnitní úado-
vání jakož i kvalifikaci jazykovou státních úadník! A z ei dra.

Ladislava Dvoáka sezná každý, j a k ý m zpsobem proti tmto
jasným pravidlm u nás se jedná, ne snad nacionáln smýšlejícími

úedníky, nýbrž samým ministrem justice. — Tím, co dr. Dvoák ve

své ei obsahující, tak peliv sebraný materiál, uvádl o rzných
tch vznešených, tajných pokynech a jich provádní, byl náš mi-

nistr spravedlnosti — mravn popraven ! Tak jak on dosud jednal, jed

nati se nadále nesmí a doufejme, že nebude ! Draz, s jakým poslanci

naši proti jednání tomu vystoupili, svdí o tom. Draz ten jest na pra-

vém míst ! Jedná se o jeden z nejvtších statk mravních, o neodvislost

a samostatnost soudcovskou. Zvyklost ve píin rzných pokyn
shora, která v Rakousku tak snadno by zdomácnti mohla, mla by

na stav právní úinek hrozný. Velmi správn bylo drem Heroldem
poukázáno na povinnost našich soudc, státi pesn na pd zákona

a íditi se vždy a všude pedpisem zákona, ne choutkou a libovlí n-
meckonacionálních byrokrat. Xazývá-li se takové jednání bouením,
vzpourou neb revolucí, pak nejen Rakousko, ale každý jiný stát mohl

by za ni jen vden býti.

Ale také úedníci báti se toho nemusí ! Jest sice zbožným páním,

zvlášt nmeckých list, aby takoví odvážlivci, kteí nezákonnostem

ustupovati nechtjí, byli co nejpísnji trestáni, ale ve skutenosti ne-

dje se nic, co jen zdánliv trestem na úedníky poctiv a správn

dle zákona jednající býti by mohlo — naopak mnohdy práv ti slep

poslušní, vzbudí-li svým jednáním boui odporu ve veejnosti, sklidí

nelibost. Tak to bývá ostatn všude, kde se pokoutnost, která jasného

svtla nesnese, zahnízdí. — Že bylo Drem. Pantkem dtkliv po-

ukázáno na nepíznivé pomry panující v postupu zvlášt úedník
soudních v echách, každý nepedpojatý s povdkem uznati musí

!

Jest dobe známo, že ku p. nkteí sekretái soudní v Cechách —
a jsou to lidé co nejlépe kvalifikovaní — stydti se musí ped ne-

známými titul a charakter svj na jevo dávati, ponvadž každý hled

na jich šediny domnívati se musí, že byli z trestu preterováni a opa-

kujeme — jsou to lidé honosící se kvalifikací nejlepší. — Z poslanc

nmeckých jediný dr. Schcker pokud mluvil o stížnostech a poža-

davcích stavu advokátního dostoupil jisté úrovn, se které jeho kolle-

gové Tschan, Hofer a i dr. Pergelt hodn hluboko sestoupili. Jak

chce provésti dr. Per^í^elt jeden z novjších požadavk nmeckých,

aby Nmec jen Nmcem souzen byl?! Jak dr. Pantek poukázal, již

dnes jeví se nedostatek úadník Nmc a ten v budoucnosti ím dál

víc poroste, ale nehled k tomu, jak by vypadati musil zákon, kterým >.

by podobné zaízení bylo v Rakousku dekretováno. Pánm, jak pa-

trno, nadutost tuze mozky rozpaluje! Ukonení rozpotu zajímavo
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bylo tím, že ministr spravedlnosti ve snmovn nebyl a tak tento nej-

vtší nepítel všeho slovanského, zvlášt eského neslyšel pímo ty

stesky a oprávnné žaloby. Za nho mluvil odborný chef Klein. Toho
již predestinují za nástupce Spens-Bodena ! Stalo se tak pod dojmem
eských útok a z toho patrná jich závažnost. Ovšem v panu Kleinovi

nezískal by národ náš nieho, nebo on nebude tak leceho dalek, co

Spens-Bodenovi za vinu se klade.

Do všeobecného plesu nad skonením rozpotu nalila delegace

naše vlád i Nmcm pelyku ! Staví se hrozn udivenými, že se ped-
kládá smnka k placeni, pes to že byly na dobu splatnosti ne jednou,

ale nkolikráte upozornni. Jeví veliké rozhorlení, že práv nyní —
kdy se chystá vyrovnání s Uhry — picházejí Cechové se svými po-

žadavky a pece bylo s naší strany prohlášeno nepokryt, že parla-

mentní vyrovnání s Uhry nepipustí se bez splnní našich aktuálních

požatlavk politických a kulturních !

Rozumí se, že velikou roli hrají proti nám otázky hospodáské.
Nemáme nic chtíti, abychom Kórbrovi usnadnili vítzství s Uhry na

poli hospodáském

!

Le my máme trochu delší pam než páni oficiosové a Nmci
a víme pedobe, že po dalším odroení svých politických požadavk
pohoíme s hospodáskými rovnž.

My pamatujeme na ony krásné ei Kórbrovy — pamatujeme
dobe, že byla pro vládu skvlá píležitost osvditi se pi otázce cu-

kerní, pro kterou p. dr. Kórber s velikou emfásí apostrofoval dra

Grégra — zda i té otázce nepísluší pednost ped otázkami poli-

tickými a národnostními — a co musiia slavná vláda od posl. JVla-

štálky slyšeti? Jak dopadla ta vc pes všecku „starostlivou péi"
vlády!? Pro nás prašpatn. Co nám pomže, kdyby pan Jorkasch-

Koch i konev slzí vycedil nad tím, že jsme byli na bruselské konfe-

renci od svého — nmeckého spojence ve vci tak dležité opuštni,

a od ostatních vlád zaskoeni ! ? Na V3^sledku nezmní se tím nieho

!

Již na té vci vidíme, že mluvení o dležitých hospodáských otáz-

kách bývá u nás jen malováním strak na vrb za tím úelem, aby se

ani v politických ani v národnostních otázkách nieho díti ncmusilo

a proto naše poslance ei takové mýliti nesmí.

Tím mén pak mohou se dáti odstrašiti, vytýká-li se jim že nad-

hánjí Maarm. Kdo \ždy s Maary na úkor jak hospodáský tak

politický paktoval, ne-li Nmci?! Za vlády Thun-Kaizlovy se o vy-

rovnání nejednalo? Za doby nmecké obstrukce hospodáských otázek

nebylo? Vci ty nesmjí nás zaleknouti! Nyní jest dol)a urená
k tomu, aby se o našich požadavcích jednalo a to s výsledkem pro nás

pijatelným! Od toho nesmjí se naši poslanci dáti odvrátiti niím!
Delegace letošní jasn ukázaly jakým sympatiím tší se v Ra-

kousku troj spolek. Rytí Javorski odmítl zahájiti je, ponva by se

byl musil pochvaln zmíniti o trojspolkn a toho jako Polák uiniti

nechtl. Tak i ve stran eminentn vládní, která vždy nejen schvalg-
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vála a nejvtší oporou byla dosavadní politice zahraniní poíná
pravý názor pevládati, což na podstatu smlouvy troj spolkové bez

vlivu zstati nemže! Jeví se to prozatím jen v tom smru, že se až

pílišný draz klade na pátelské pomry s Ruskem a o troj spolku

se mluví jako mírumilovném spolku, který poslání své v y-

konal, což jsou jen následky setrvanosti — vnitní síly v sob troj-

spolek nemá ani u nás, ani v Itálii.
,

Na radikální zmnu u nás pomýšleti nelze, pi nynjším složení

delegací, v nichž mají Nmci a Maai hlas rozhodující.

Zástupci národ slovanských prozatím nemohou zmoci v dele-

gacích nieho ani v omezování nesmírných poteb vojenských a bylo

zcela správným, že o nákladu na nová dla mlo se jednati piinním
sociálních demokrat ve snmovn ! I tato akce, a pílišného vý-

sledku míti nemohla, aspo ponkud zarazí vládní horlivce, kteí by
pi veškeré bíd a nedostatku ve vcech hospodáských a kulturních

poslední krejcar obtovali molochu militarismu. Zajímavo jest, že

bylo možno v tomto období, kdy práce parlamentní pokraují krokem
hlemýždím, vytýkati deleganím výborm pílišný chvat a rychlost.

Byli to pp. Madai, kterým se zdálo, že rakouská delegace píliš

spchá se svým úkolem, jen aby byla již ve Mdni.

Zahraniní:
V popedí byla Francie s volbami do snmovny a návštvou pre-

sidenta v Rusku. Pes veškeré výpoty a zprávy zmatené je jisto, že

nacionalisté znan sesílili a že vláda nemá tak silné posice, jak bylo

hlásáno. Pedseda Waldeck-Rousseau zanáší se pevn myšlenkou od-

stoupiti a oekávati na míst ne tak exponovaném novou volbu presi-

denta republiky. President Loubet vykonal dávno ohlašovanou

cestu na Rus, pi níž nebylo tolik okázalosti jako jindy, ale za to

tím více srdenosti. Spolek Ruska s Francií manifestoval se tu jako

opravdové bratrství, jež jsouc protiváhou troj spolku touží a pracuje

pro mír, ale odhodláno jest ke všemu. Dosud tak upímných slov ne-

bylo slyšeti jako tenkráte.

\' e Š p a n 1 í c h Alfons XIII. jako pln oprávnný vlada ujal

se trnu. I tato slabá a chorá osoba, kteráž nemohla dosud nikomu

ublížiti, pivítána byla pi vstupu svém do skuteného života aten-

tátem — nezdaeným — a rznými povstmi zasteným ! Bude-li moci

do poádku uvésti zbdovanou tuto zem, jest otázka, na níž tžko od-

povdti.
Mezi Angliany a B u r y nastalo opravdové vyjednávání

o mír. Výsledek jest nejistý a nemožno dosud nic uritého zvdti,

ponva Angliané práv tak, jakož bojišt pravdivých zpráv nepro-

pouští spokojujíce se balamucením celé veejnosti, že Burové na

veškeré podmínky anglické již pistoupili. Dosti možná, že válka

vzplá na novo — ale dlouhého trvání bohdá míti nebude, —y
—

V Praze 25. kvtna 1902.
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Z CIZÍCH REVUÍ.

Upozoruji na studii A. Leroy Beaulieuovu otištnou v Re-
vue des deux Mondes ,,L'Autriche-Hongrie en Bosnie Herze-

gowine". Studie ta vzbudí dojista u slovanského obyvatelstva

Bosny a Hercegoviny živý odpor, nebo kdo pomry tamnjší
zná, ten nemže naprosto souhlasiti s názory autorovými, že

zem pod hospodástvím Kallayovým se hmotn i mravn zvedá,

že stav Bosny a Hercegoviny je ím dál tím lepším atd. Dv vý-

znané vlastnosti piítá autor vlád rakousko-uherské : nezdol-

nou trplivost v pekonání pekážek a takt pi odstraování sta-

rého a nahrazování novým. Autor staví vládu rakousko-uherskou

za vzor vlád francouzské, pokud se týe obsazení Alžíru.

b.

Wendrowiec, jenž za nové redakce znan se zvedl, vmíí-

suje pknou studii o novodobé žen, žen pracovnici a pomru
jejího k spolupracujícím mužm.

Jeden z nejmladších polských poet Leopold Stoff napsal

znamenitý rozbor poesie Jana Kasprowicze do revue ,,Krytyka".

lánek je jedním z nejpoutavjších slov básníka o básníku.

5i:

KNIHOPIS.

Nakladatelství J. Qtty. Brody Sandor: Herecká krev. román, z ma-
darštiny pel. G. Narcis Mayerhoffcr. Svtová knihovna . 265— i?G7. Cena 30 h.

J. M. Br.rrie: Sentimentální 'I"ommy, pel. Jos. Bartoš. Anglická kni-

hovna ada II. ses. 9. Cena 24 hal.

Jakub Arbes: Spisy. Díl II. Moderní upíi ses. 19 a 20. Díl III.

Romanetta II, Sešit po 80 hal

Victor Hugo: Devadesát ti. Druhé vydání. Pel. Dr. Karel Chudoba.
Seš. 4. a 5. Cena po 24 hal.

Kar. Svtlá: Sebrané spisy. Romanetta z Ještda seš. 1. Celku seš.

126. Cena 30 hal.

H. E: Rosové: Chemie. Peložil Alois MoUenda. Se 36 vyobraz
Svtová knihovna seš 263-264. Ccr.a. 40 hal.

MUDr. Vlád. Mladjovský: O vodách a lázních. Lidové rozpravy

lékaské. ada III. ís. 4^(28.) Cena 90 hal.

Nakladatelství Fr. Šlmáka. P. M. Maloch a F r. David: Ta první

láska. Lidová hra o 3. djstvích. Repertoir eských divadel. XCIX. Cena 1 K
20 hal.

A 1 f r. F r e i h. v. O f f e r m a n n : Dass Verháltniss Ungarns zu Oesterreich.

(Wilh. Braumúller, Wien u. Lpz. 1902.)

Ot. Zachar: Alchymista Bavor Rodovský z Hustian a jeho rukopis

nyní Leydenský (kr. . spol. nauk).

Ph. C. Pav. Papájek: Keltové a Nmci, i Slované? Píspvek
k ešení dávného sporu o národní píslušnosti nejstarších histor. obyvatel
ech a Moravy. (Nákl. vlastním, 2 K 20 h).

Prof. Kar. Vorovka Struný zempis obecný. (Dr. Fr. Bakovský.
30 hal.)

Redaktui: Prof. I)r. E. Friila (Jar. Vrchlicky), (.roí. Jr. B Raýman. — Vydavatel E. Beaufort.

Tiskem E. Beauforta v Praze. — Nákladem viastnim.
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ORGANISACE MALOZIVNOSTENSKEHO UVERU
V KRÁLOVSTVÍ ESKÉM.

Píše JUDr. KAREL POLÁK.

Ped krátkým asem vyšla z pera dra Štpána Lichta,

íšského poslance, brožurka : ,,Mittel imd Wege ziir genossen-

schaftlichen Organisation des kleingewerblichen Kredites in

Oesterreich." Knížce této, jinak velmi pkné, piítán bývá vý-

znam tuze daleko jdoucí a nebude bez zajímavosti ukázati na

to, jak zejména v eské ásti království eského úpln samo-

statn pipravena byla pda pro organisaci podstatn rozdíl-

nou, pomrm živnostenským spíše odpovídající, na základ

stávající organísace spoleenstev živnostenských za podpory

zemského jubilejního fondu císae a krále Františka Josefa I.

pro podporu malých živnostník a za souinnosti nové insti-

tuce instruktor spoleenstev živnostenských.

Není úkolem tohoto struného pojednání dotýkati se jed-

notlivostí ani vykládati o potebách, vadách a obtížích maloživ-

nostenského úvru vbec. Vci ty byly optn a dkladn ob-

jasovány. Pomrn úzký kruh súastnných, osobní známost,

ne velké podíly, ruení omezené, otázka dobré správy, úvr
krátké doby a hlavn k úelm uritým, opatení kapitálu

a s tím spojené revise ústavu, stejné oprávnní len, ochrana

ped možným uzavíráním ústavu a zamezení pechodu jeho do

rukou osob jiných atd. budou zde vdími m^^šlenkami.

Rozumí se samo sebou, že sluší pedevším vzíti zetel na

nynjší organisaci spoleenstev živnostenských a na platný živ-

nostenský ád, který v §§ 114 a 115 a) sám podává rukov, a
ne úpln spolehlivou. Jak sluší posuzovati annexní ústavy spo-

leenstevní, poukázal jsem vloni ve Vstníku Samosprávném.

Pi posouzeni otázky naši bude míti ovšem nemalou dležitost

49
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také ustanovení § 119 b), bod §), živnostenského ádu, které

vlastn jest jediným ustanovením, jímž uruje se pomr mezi

ústavem poboným a živnostenským spoleenstvem mate-
ským. Za dnešních pomr bude pirozen rozhodujícím znní
stanov a to stanov vzorných, na jejichž pijetí uiníme také

závislými urité výhody ústavm doteným poskytované.

Není bez zajímavosti, že ministerská služba pomocná od-

volává se na stanovy vydané Všeobecnou jednotou svépomoc-

ných nmeckých výrobních a hospodáských družstev v Ra-

kousku, kteréžto stanovy díve vydané nikterak nepihlížejí

k ustanovením ádu živnostenského. Stanovy tyto vzornými

nazývané zakládají se prost na všeobecném zákonu o druž-

stvech výrobních a hospodáských z roku 1873 a nevybudová-

vají annexní ústavy ádem živnostenským mínné.

Nechtje nikterak podceovati význam samostatných

družstev výrobních a hospodáských pipomínám, že snahy

naše pedevším smovati musí k innosti v rámci spoleen-

stev živnostenských a teprve, pokud by specielní pomry za-

bránily nám po této stránce dodlati se výsledk, výjimen
pipustiti opatení jiná.

V této vci naprosto rozcházím se s názory doktora

Lichta, který tvoí hospodáské organisace nové, samostatné.

Ze asi jednou z dležitých píin jsou zvláštní pomry morav-

ské, je také ze zmínné knížky patrno. Kardinálním požadav-

kem bude tudíž, aby organisace úvrová nepekraovala rámce

života spoleenstevního.

Máme-li na mysli znanjší rozvoj záložen maloživno-

stenských, musíme peovati dále hlavn o potebný pramen

kapitálu a o nevyhnuteln potebnou správnou revisi nových

ústav.

Staví-li se jinde jako velmi dležitý požadavek vyrovná-

vání pebytk a nedostatk kapitálu jednotlivých ústav, není

dle mého soudu práv dobe poítáno se skutenými pomry,
které asi pouí, že tu bude teba spíše cizího initele, který

všeobecný nedostatek kapitálový svými prostedky bude od-

straovati.

I otázku revise bude dobe upraviti stanovami.
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Veškerým posud uvedeným požadavkm podailo se u nás

aspo ásten vyhovti pomocí Zemského jubilejního fondu

císae a krále Františka Josefa I. pro podporu malých živnost-

ník. Kuratorium fondovní svolalo svého asu dv porady,

v nichž velmi podrobn pojednáno bylo jednak o poskytování

úvru fondovního vbec, jednak upraveny stanov}^ vzorné,

mimo jiné také pro záložny spoleenstev živnostenských.

Návrh touto poradou modifikován byl hlavn v tom smru,
aby vzorné stanovy vedly hlavn ku zakládání záložen pi spo-

leenstvech živnostenských, aby upraven b}^ pomr záložen

ke spoleenstvm mateským a konen aby statuováno bylo

revisní právo Zemského jubilejního fondu.

Zemský fond jubilejní císae a krále Františka Josefa I.

ku podpoe malých živnostník vydal zmínné stanovy, jako

stanovy vzorné tiskem a upravuje je stále dle rostoucích zku-

šeností. Rozumí se samo s sebou, že zde ovšem v konkrétních

pípadech bude pekonati obtíže rázu formálního, které dány

jsou ustanoveními § 1
1
5 a) živ. ádu. Tmto obtížím elí se jed-

nak intervencemi instruktor, jednak formulái za tím úelem
zemským fondem vydanými. Také tajemník fondu intervenuje.

Dle povahy vcí bude tu teba nejprve zásadního usne-

sení spoleenstva živnostenského, že záložnu po rozumu § 114.

a 115. a) zakládá, kteréžto usnesení podléhá volným uvážením

ízenému schválení úadem živnostenským.

Teprve potom lze pistoupiti ke smlouv spoleenstevní,

již se nov5' úvrní ústav skuten v život povolává a k jeho re-

gistrování.

Pi rozhodující valné hromad spoleenstva obyejn zá-

rove stejným zpsobem zodpovídá se otázka, pokud se spo-

leenstvo za nový úvrní ústav u zemského pojišovacího

fondu zaruí.

Zemský fond jubilejní obdrží obyejn prostednictvím

úadu živnostenského instruovaný spis, zaídí registrování,

opatí knihy, žádaný úvr a vyuí interressenty úedníkem

svým ve vedení záložním.

Nové malozáložny živnostenské zakládají se venkoncem

dle uvedeného principu jako annexní ústavy spoleenstevní.
49*
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Pouze záložna Kutnohorská z dvod místních zaízena byla

pi tamní emeslnické besed.

Takovýmto zpsobem vzniklo úvrní družstvo spoleen-

stva etzoková v Liboci (50 len, 75 podíl po 20 K ; zem-

ským fondem dáno k disposici 6.000 korun. — Správu obsta-

rává místní uitel honorovaný z prostedk J. Excellenci panem
c. k . místodržitelem poskytnutých) ; úvrní družstvo spoleen-

stva odvních a píbuzných emesel v Žižkov (75 len, 85 po-

díl po 20 K — pjka 2000 korun) ; úvrní družstvo spoleen-

stva smíšených živností v Zahrádce 31 len, 36 podílník po

10 K — pjka 2000 korun); úvrní družstvo spoleenstva po-

traviná v Žižkov (podíly po 20 K — pjka 10.000 korun)

;

úvrní družstvo spoleenstva obuvník na Žižkov (50 len,
51 podíl po 20 — pjka 5000 korun) úvrní družstvo spole-

enstva rzných emeslných živnosti v Nuslích (52 len, 61

podíl po 20 K — pjka 5000 korun) a úvrní družstvo spole-

enstva emeslných živností na Král. Vinohradech (56 len
po 10 K — dostane po bývalém fondu spoleenstevním asi 5000

korun a Záložna Vinohradská obstará zadarmo celou správu).

Maloživnostenská záložna pi emeslnícko-živnostenské

besed v Kutné Hoe, která má 38 len s 57 podíly po 10 ko-

runách a jíž k dobru pišla ást výnosu tamní výstavy obnosem

2000 korun, dostane od fondu zemského rovnž 2000 korun

k disposici.

Pouze za úelem úplnosti pipomínám, že zemský fond ju-

bilejní císae a krále Františka Josefa I. k podpoe malých živ-

nostník stojí také s nkterými jinými staršími záložnami

živnostenskými ve styku a že propjil posud 46.000 K^) k úe-

lm org-anisace maloživnostenského úvru.

Toho asu zahájena jsou jednání v Žirovnici, v Netolicích,

na Pankráci"), v Hoicích, v Miletin a se spoleenstvem obuv-

ník na Smíchov.

Pro budoucnost bude velmi významným, podaí-li se pe-

svditi interressenty o poteb znanjší výše podíl a inten-

sivnjšího úastenství spoleenstev živnostenských pi jejich

upisování. Pipomínám, že pvodn jevila soudní praxe po-

1) Dnes 50.000 K.
") Dnes rcalisováno.
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chybnosti ohledn možnosti, aby spoleenstva mohla býti leny
svých annexních družstev. Zde patrn byla na mysli vc jiná,

pokud ze spoleenstev (dle zákona z roku 1873) l^e vytvoiti

optn družstvo (jednotu). V pípad našem po rozumu § 115.

a) živ. ádu není žádné pochybnosti, že spoleenstvo živnosten-

ské, šetí-li pedpis zmínného §, svého annexního ústavu

lenem státi se mže a že se také mže zaruiti. Vc není bez

zajímavosti vzhledem na debaty o organisaci budoucích spole-

enstev rolnických vedené.

Tak daleko, jak to iní v brožurce svojí poslanec dr Licht,

že by snad spoleenstvo živnostenské vbec mohlo se súastniti

také v družstvech mimo jeho rámec zízených, ovšem jíti ne-

lze. Jsem toho soudu, že by úady živnostenské po rozumu

§ 115. a) živ. ádu podobná unesení valných hromad schváliti

ani nemohly a kdyby se tak snad omylem stalo, že by proti

spoleenstvm po rozumu živ. ádu nároky eventuelní provésti

nebylo lze.

Není o tom dnes nejmenší pochybnosti, že úvrová orga-

nisace živnostenská v nejbližší dob vykáže tak znané po-

kroky, že by asi pro budoucnost kapitálie zemského jubilejního

fondu sotva dostaily. Vzhledem na to obrátil se instruktor

na Jednotu záložen, aby vznik nových ústav prostednictvím

záložen podporovala. Není o tom nejmenší poch3'^bnosti, že

dobe situované ústavy místní budou míti nejvíce možnosti

býti novým ústavm bankéem rádcem. Dík sluší Jednot, že

pomoc dotenou slíbila. Podnt k zmínné akci dala blaho-

vle Záložny Vinohradské. V téže vci obrácena byla pozor-

nost c. k. místodržitelství na eventueln možnou souinnost

spoitelen.

Veliký význam pro budoucí rozvoj tchto specieln živno-

stenských ústav úvrních bude míti usnesení zemské komise

živnostenské, kde na návrh podaný poslancem Krejíkem usne-

seno bylo, odporuiti výboru zemskému podporovati zakládáni

družstev pi spoleenstvech živnostenských co do zakladatel-

ských náklad z prostedk zemských.

Jak z uvedeného vyplývá, roste tu a to prozatím, jak jsem

po informaci u instruktora dra Tomaschka zjistil, pouze v e-

ské ásti království eského nový druh specieln živnosten-
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ských a to spoleenstevních záložen, který se vyvine asi obdob-

ným zpsobem jako malozáložny rohiické.

Také já jsem byl pvodn toho mínní, že bnde tí-eba

zmínné záložny organisovati v jednotu, ale po bedlivé úvaze

a zejména po porad s komorním tajemníkem, vládním radou

drem Cuhelem, došel jsem k pi-esvdení, že úkoly budoucí jed-

noty mnohem lépe mohou býti splnny zemským jubilejním

fondem císae a krále Františka Josefa I. k podpore malých

živnostník.

Ve spojení s mohutnjšími ústavy místními bude zemský

fond opatovati snadno potebné kapitály (na pebytk}^ zatím

není pomyšlení) i obstará revisi zadarmo a ])ece jenom úed-

nictvem zemským a tedy pod uritou autoritou veejnou

mnohem draznji, než jak uiniti mže jednotní orgán. Také

jiné agendy budou jednotn opaten}^

Pi úvahách o budoucí jednot nemohl jsem se také vy-

hnouti mnohým obtížím rázu formálního.

Zemský fond jubilejní zamýšlel také po rozumu § 114 živ.

ádu pi spoleenstvech živnostenských zizovati fondy úvrní

a vypracoval dokonce i návrh stanov. Zajímavo jest, že pokus

dotený v uritém pípad se nezdail. Pipomínám, že hájiti

lze theoreticky s úspchem také názor, že fondy kreditní zizo-

vány býti nemohou a že by ani neodpovídaly snahám, jimiž or-

ganisujeme vlastní silu živnostnictva.

Podle panující praxe lze tvrditi, že také po rozunui § 114.

živ. ádu zizované jednoty spoleenstev živnostenských jsou

oprávnny zizovati družstva poboná. Skuten v obou zem-

ských jednotách snahy podobné byly, ale posud nevykázaly

výsledk.")

Ped nedávném zahájena byla znanjší akce za úelem vy-

budování úvrové organisace spoleenstevní a úady živnosten-

ské i výbory okresní, obchodní a prmyslové komory. Jednota

záložen a jednoty zemské požádány byly za souinnost.

Z uvedeného jest vidti, že v našich eských pomrech

na basi živnostenského ádu a za odborného i finanního ve-

dení zemského fondu jubilejního císae a krále Františka Jo-

8) Dnes již ano.
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sefa I. i za souinnosti instruktoru a úedník íondovních orga-

nisace maloživnostenského úvru ukazuje mnohem positivnjší

ráz a spolehlivjší rozvoj, než jak ukázáno b^do ve zmínné bro-

žurce Lichtov, která pedpokládá mnohou okolnost, jež sotva

se dostaví za daných pomr.

'ár % %

o PELIDNNÍ.
Napsal Dr. DOBROSLAV KREJÍ.

(Dokonení.)

Ale vše to má pirozen jisté meze, n^emže jíti do nekonena.

Pi neustálém rozmnožování lidstva musí jednou nastati okamžik,

kdy bude obsazeno každé místo, jež pro lidi vbec mohlo býti na

z'emi získáno. Až všechna pda, co jí je na zemkouli k tomu

schopno, bude sloužiti výrob potravin, musí jednou nastati onen

okamžik, i kdyby technika zemdlská dostoupila sebe závratnjší

výše, i kdyby se vyrobené potraviny rozdlovaly s ideální snraMedli-

vostí všem lidem stejn, a i kdyby každý omezil svou potebu po-

travin jen na míru skutené nutnosti.

Až tam se dospje, pak neA'yhnuteln musí každým no\ým Tjí-

rstkem obyvatelstva nastati pelidnní zemkoule, t. j. stav, pi

nmž bude na zemi více obvvatel, než se jich zde mže uživiti. Stav

hrozný, kde jen na krátko bue m.oci jaks taks pomoci omezení ži-

votních poteb i pod míru. nutnou k zachování a vývoji tlesných

i duševních sil, — omezení to, jež již samo znaí úpadek v pokroku

lidstva — , a kde brzo následovati musí Darwinovský boj o život

v nejhroznjším slova toho smyslu!

Takovéto pelidnní celé zemkoule, jež nmetí ná-

rodní hospodái po píkladu Wag-nerov jmenují absolutním,

které bych však prostji a pesnji^) nazval spíše pelidnním
celkovým neb ú p 1 n ý m. sluší lišiti od pelidnní pouze relativ-

ního, nebo zase snad lépe ásteným zvaného. Totiž od stavu,

pi kterém pouze na jistém omezeném, vtším nebo menším území

») Nebo do jisté míry je i takovéto pelidnní vždy též relativním,

t. j. odvislým od daných pomr: Novým v>'nálezem techniky zemdlské

nebo chemie mže poínající již pelidnní celé zemékoule na novo zas býti

odroeno.
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je více lidí, než se tam mže za daných pomr uživiti, rozumí se

uživiti tak, jak toho je potebí pro zachování a zdárný vývoj jejich

tlesných i duševních sil.

Dokud lidstvo bude stoupati nejen potem svým, ale i vdo-
mostmi — a to obojí spolu tsn souvisí, jak jsme vidh, — dotud

nehrozí mu ono úplné pi-elidnní než v budoucnosti velmi daleké,

ba lze íci, pro nás nedohledné. Za to stav, jejž jsme nazvali pelid-

nním ásteným, nejen že jednotlivým ástem jeho hrozí stále,

ale také již velmi asto tu byl.

Stav ten však také není ani z daleka tak zoufalým, tak bezna-

djným, jako ono budoucí pelidnní úplné. Zjevem smutným,^ tžké

pohromy hospodáské i kulturní s sebou pinášejícím, |est sice též;

ale nemusí býti trvalým, dá se vyléiti.

Proto jest toto ástené pelidnní pro nás zjevem díiležitjším

a naléhavjším, než ono pelidnní úplné, v mlhavých dálkách nedo-

zírného budoucna se tratící. Všimneme si ho tedy blíže, a budeme

slovem ,,pelidnní'.' bez bližšího oznaení rozumti tu vždy jen toto

pehdnní ástené.

Jsa omezen jen na urité území, vzniká stav ten pirozen

za zcela jiných podmínek než ono pelidnní celkové. Nemusí vznik-

nouti, i když na území tom je více lidí, než co se jich mže uživiti

potravinami, jež všechna plodná pda území toho pi nejvtším

napjetí všech sil vbec mže vydati, — nebo mže se tam ze soused-

ních zemí, mén obydlených, dovážeti pebytek jejich obilí i masa,

ta.kže obyvatelé onoho území nepocítí nejmenšího nedostatku. Na-

proti tomu mže zasie vzniknouti i na území, jehož plodná pda sta-

ila by vyživiti ješt daleko vtší poet obyvatel. To mže se státi

na p., když obyvatelstvo území toho nemá dosti potebných vdo-

mostí^ (národy barbarské )nebo dosti kapitálu (náadí, nástroj, do-

bytka a p.), aby všech poklad své plodné pdy mohlo z ní dobyti;

nebo když následkem nevhodného rozdlení pdy té (nkolika málo

vlastníkm, oproti nimž stojí velké massy lidí bez pdy a bez ma-

jetku) a vlivem i jiných nepíznivých pomr hospodáských a spo-

leenských nemže si aspo ást obyvatelstva opatiti potebnou míru

potravin, a se jich v zemi nalézá nebo mže nalézati s dstatek

(Irsko!) ; anebo konen, když se pi vyvinutém obchodu vyveze ze

zem následkem výjimených pomr (velké neúrody v jiných ze-

mích, velké poteby jiného cizozemského zboží a p.) tolik obilí nebo
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masa, že se ho pak pro domácí obyvatelstvo nedostává, a ho tu

bylo nadbytek (nkdy v Rusku) a p.

Vznik tohoto pelidnní není tedv odvislým ani od stupn úrod-

nosti, ani od rozsahu plodné pdy v doteném území. Mže nastati

nejen v zemi samo sebou málo úrodné, jejíž obyvatelstvo je svou po-

travou vbec odkázáno na dovoz z cizinv. ale i v zemi. jež za nor-

málních pomr vydávala nkolikrát tolik živných látek, co jich bvlo

potebí k obživ jejího obyvatelstva, a která byla takoka obilnou

komorou pro celou adu soused : V oné neúrodné zemi zniení pr-
myslu a obchodu, v této velká, déle trvající pohroma zemdlst\'í —
a zpsobeny byly další píinou jakoukoli — mohou pivolati onen

hrozný píznak pelidnní, jejž b} každý lidumil rád vidl navždy

zažehnána, — hlad

!

Také dobou a s ní souvisejícím stupnm hospodáského vvvoje

není vznik tohoto ásteného pelidnní nijak omezen. Ono mže na-

stati v dob primitivního ješt hospodáství, v plenkách národ,

jestliže pijde na uritou zemi pár let neúrody za sebou, a ob\'va-

telstvo její, spotebovavši nepatrné zásoby a neznajíc možnosti

opatiti si scházející potraviny ze šastnjší ciziny, me hlady; mže
však nastati také v dob nynjšího hosTX)dáskélio rozkvtu zemí nei-

pokroilejších, když by v nkteré z nich na p. následkem dlouhé,

miliardy národního jmní pohltivší, nešastné války s dalšími miliar-

dami válené náhrady a s nemenšími ztrátami na zanedbaném pr-

myslu 1 obchodu a na zpustlém zemdlství nastal nedostatek výživy

i pro zbvlé obyvatelstvo : zpustlá pole kdyby nedávala než nepatrnou

ást potebného obilí, dob}1:ek bvl tém spotebován, úvr zlomen,

a nebylo za vymniti potebné potraAnny od soused!

Celkem lze íci, že vznik takového ásteného pelidnní má dv
podmínky: nastává, když i. v jistém území není pro všechny oby\'a-

tely s dstatek potravin, a 2. není také možno odstraniti nedostatek

ten dovozem potravin odjinud. Každá z obou tchto podmínek mže
arci míti píiny rzné. Tak mže býti píinou onoho nedostatku

potravin vlastních neien nkolik let velké neúrody nebo vbjec ne-

dostatená plodnost vlastní pdy, ale i neschopnost domácího obyva-

telstva vytžiti všech jejích poklad, po pípad špatné prá\Tií a spo-

leenské ády, mající týž úinek, anebo zanedbání zemdlství a

chovu dobytka, vzniklé tím, že jiné zamstnání (prmysl, obchod)

pináší náhodou po adu let vtší a snazší výdlel;, takže pracovníci

i kapitál od zemdlství k nim pecházejí ; píinou nedostatku toho
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mže však býti také válka, jež zpustošila pole, zhubila dobvtek a vy-

erpala kapitál v ziemi. nebo píliš náhlý vzrst jejího obyvatelstva,

nebo také ta okolnost, že množství potravin v zemi v}1:žené, jež by

samo o sob pro všechny obyvatele její dostailo, je mezi n špatn
rozdleno, takže jedni jimi pl>i:vají v nadbytku, „nechávají je shníti",

vyvážejí je do ciziny, — na druhé však se jich nedostává, atd. atd.

Podmínka druhá, nemožnost dostateného dovozu potravin z ci-

ziny, mže zase míti svou píinu nejen v tom, že obyvatelé posti-

ženého území vbec neznají zahraniného obchodu, nemají ol>chod-

ních styk s cizinou ani potebných prostedk dopravních, — jakož

bývá u národ a v dobách primitivních, m.álo ješt vysplých — , ale

i v tom, že také v jiných zemích není práv potravin takové množ-

ství, aby se jich mohlo dosti vyvézti, nebo že sousední zem uzavrou

své hranice a nepipustí dovoz potravin do území postiženého, bu
z dvod politickýcli (na p. v as války, obležení a p.), bu proto,

aby samy sebe chránily ped podobným nedostatkem. Jinou píinou

nemožnosti té mže dále býti poklesnutí prmyslu v postiženém

území nebo vyerpání jiných jeho pírodních bohatství (na p. dol,

polí zlatonosných neb démantových, vzácné zve a p. ) , takže tu

není, za by se scházející potraviny od soused vymovaly ; nebo

kruté epidemie, v území tom panující (cholera), pro které s& cizina

obchodu s ním uzavírá, neb epidemie, válka, živielní pohromv v sou-

sedních zemích, jimiž bv se dovoz potravin do postiženého území

musil bráti atd. atd. Rozumí se, že pi tom hraje velkou úlohu vše,

co ídí obchod vbec a zahraniní zvlášt : Cena potravin v rznvch

zemích, úvr, dopravnictví, spekulace, — ale také politika, a ne v po-

slední ad i právní a spoleenské ády v dotyných zemích platné.

Jakmile tedy kterákoliv z uvedených píin vyvolá v jistém

území ob podmínky svrchu zmínné, aniž zárove bucT z téže nebo

z jiné píinv nastal tak podstatný úbytek obyvatelstva jeho, že by

ony úinky vyrovnal, nastává nutn pelidnní území toho.

Jak vidti, nemusí pelidnní toto — ástené ili relativní —
býti zpsobeno vždy jen vzrstem potu obyvatelstva ili vzrstem

lidnatosti, vzrst ten je pouze jedinou z celé ady jeho píin. Jsou-li

tu jiné píiny, dosti mocné, mže naopak nastati Drelidnní to

i v dob, kdy lidnatosti práv ubvlo, teba i dosti znan (na o. po

válce). Vždycky však je tu tsná souvislost mezi pelidnním a lid-

natostí, vždycky jest ono na této závislo: Ani nejhorší z tch dru-

hých píin nedovede zpsobiti pelidnní, jestliže zárove klesne lid-
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natost na úrov^e s prostedky výživy v zemi. t. j. zmenší-li se zá-

rovie poet obyvatel tak, že zlnide v zemi jen tolik lidi, kolik se

jich tam pece ješt mže uživiti.

Ps tuto zjevnou souvislost m.ezi pelidnním a lidnatostí nelze

však stanoviti v.šeobecn uritým íslem onen stupe lidnatosti, kte-

rým zaíná pelidnní ; nelze íci, že jakmile v kterékoliv zemi pi-

padá na tverený kilometr pdy tolik a tolik obyvatel, je zem ta

pelidnna. Toto íslo, udávající poátek pelidnní, je rzné nejen

pro rzné zem, ale i pro rzné doby v téže zemi. A^še záleží tu na

pomrech hospodáských, spoleenských i právních, které v uritou

dobu v té které zemi panují. Test na p. samozejmo, ^ dnes nesta-

ilo by k pelidnní Cech ani nkolikrát tolik obyvatelstva, než bv

bylo ped 1500 léty za tehdiejších hospodáských i jiných pomr
musilo v tchže Cechách zpsobiti pelidnní nejhroznjší. S druhé

strany pak je rovnž samozejmo, že v Grónsku mAisila bv kdykoli

pivoditi nejhroznjší úinky pelidnní taková lidnatost, ja:ká touž

dobou u nás v Cechách byla by zcela pimená. Nedá se tedy vbec
uriti žádná pesná hranice, jež by tu všeobecn platila pro všechny

zem a všechny doby. Ale faktum je, a již z toho, co zde uviedeno,

zejm vysvitá, že — kdežto nebezpeí pelidnní úplného, jak

jsme vidli, hrozí svtu teprve v budoucnosti nedohledné. — žádná
zem a žádná doba není naprosto bezpena, že by
ji v dohledné dob nemohlo stihnouti neštstí ta-

kovéhoto pelidnní ásteného.
A jaké jsou úinky pelidnni toho?

Nejprve nutné omezení ve spoteb potravin. Cena jejich stoupá'

dle známého zákona o nabídce a ooptávce: Lidé by jich rádi více

koupili, než se jich ke koupi nabízí, dostane je tedy jen ten, kdo je

mže dráže zaplatiti. Kdo nemají dosti penz, musí se spokojiti

menší dávkou jich, než na jakou díve byli zvyklí, nebo hledati vše-

lijaké náhražky ili surrogáty : Chléb z ovsa, otrub, pohanky, až

i s notnou písadou kry ze strom, — maso ze ps, koek, krys

a jiných zvíat, jichž se jindy lidé štítí.

He je, nenastane-li Ijrzc náorava a pokrauj e-li pelidnní

dále. Dávky potravin zmenšují se u lidí nemajetných vždy na menší

míru, kruh tch, kdož se musí omezovati, šíí se vždy víc a více,

na chudé se už nedostává nieho než nejhorší ony surrogáty, — na

konec nezbývá ani tch, — nastává vláda dém.ona Hladu

!
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Už když bylo nutno omeziti spotebu potravin pod míru pra-

videlnou, dostaví se v kruzích nejtíže dotených druhé zlé následky

pelidnní: Vznikají nemoce, epidemie, deg^enierace, vtší úmrtnost,

zvlášt u dtí, jichž útlá bytost nejdíve pocítí zhoubný vliv ne-

dostatené výživy rodi i jich samých.

Zárove však už zaíná onen v^TOvnávací process, kterým pí-

roda sama vždy si ponenáhlu zase sjednává rovnováhu, kdykoliv

z ní byla vyšinuta. Už zlé píznaky posléz dotené pi vší své kru-

tosti jsou zárove pípravou lepších opt as : Hlad, nemoce a vtš.i

úmrtnost dtí zmenšují poet obyvatelstva, — omezují pelidnní.

Nad to pak nepíznivé ony ]>omry hospodáské mají za další ná-

sledek, že je mladým lidem tíže zakládati si svou vlastní domácnost,

ženiti se, ploditi déti. Pelivým pozorováním statistickým je zjištno,

že za takových zlých dob vždycky se uzavírá mnohem mén satk,
a za nich i bezprostedn po nich mnohem m.én dtí se rodí než

v letech blahobytu. Tak tedy pelidnní samo svými úinky se po-

tírá: Jednak pímo zmenšuje poet obyvatel již tu jsoucích, zvtšujíc

jejich úmrtnost, jednak zmenšuje vzrst lidnatosti, nepejíc vzniku

nových lidí.

Nad to pivodí aspo nkteré pípady pelidnní také dalšími

svými úinky zárove již nápravu: Zvýšená poptávka po potravinách

a vysoká cena jejich podncuje pirozen lidskou zištnost, aby všemi

silami se vrhla na výix)bu jich.

N'ejde-li tedy o takové pípady pelidnní, pi nichž je to samo

sebou vyloueno (jako na p. pi pelidnní v obleženémi mst nebo

pi nkolikaleté neúrod za primitivních pomr hospodáských),

bude záhy zemdlství a chovu dobytka vnována vtší pete, více ka-

pitálu i pracovních sil. Stoupáním cen potravin klesaly bez toho ceny

výrobk prmyslových, proto kdo bude moci, nechá výroby tchto

a obrátí svj kapitál i svou Dodnikavost k zemdlství. Zárove

uvolní se ovšem i množství pracovních sil, a dlnictvo zaniklých nebo

valn omezených továreni bude hledati svj výdlek opt u zem-

dlství a obor spíznných. Tak zane však ponenáhlu zase po-

travin v zemi valn pibývati, nabídka jejich stoupati, cena jejich

klesati.

Spolu se zmenšením potu obyvatelstva i vzrstu jeho má pak

to vše arci zcela pirozen za následek, že se ponenáhlu zase vracejí

pravidelné pomry, — pelidnní je pekonáno!
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Rozumí se, že tento pozvolný, pirozený process vyrovnávací

nemá místa pi pelidnní, které zpsobeno je nikoli vnitními po-

mry doteného území, ale více jen pomry vnjšími, nahodilými,

násilnými, jako na p. obležením, blokádou, válkou vbec, zejména

též válkou celní a pod. Tu arci odpadnutím píiny odpadá rychle

zase i pelidnni ; nkteré úinky jeho sice snad trvají déle, ale cel-

kový stav pelidnní brzo mizí. Odtábjíe-li oblehatel, zstanou sice

snad ješt njaký as v obleženém díve mst epidemie a vtší úmrt-

nost, také ochromený prmysl, obchod a blahobyt vbec budou ješt

njaký as smutným ddictvím tžkých dn minulých, — ale nej-

horší píznak pelidnní, hlad, záhy bude zažehnán, peb\tek oby-

vatelstva záhy se rozprchne tam, kde spíše najde chleba. — jest po

pelidnní

!

Rozumí se dále, že naznaené úinky pelidnní nemusí vždy

stihnouti všecky obyvatele postiženého území, zejména pak že je

nemusí postihnouti všecky stejn. Je samozejmo, že za nynjších

ád spoleenských budou to vždy jen tídy hospodásky nejslabší,

tedy zpravidla nejchudší, které pocítí úinky ty nejdíve a nejsilnji.

Jakmile je o chléb v zemi nouze, musí si ho nejprve odepíti ti, kdo

nemají tolik penz, co za žádají šastní jeho majitelé. Proto je stav

práv tchto hospodásky nejslabších vrstev mítkem, jak která

zem jest blízka nebo vzdálena pelidnní.

Konen rozumí se také. že vvlíené úinky pelidnní neA'}'-

erpávají vše. co stavem tím vbec mže bVti zavinno. Každý skoro

z úink tch vlee za sebou obyejn j;ešt celou adu úink dal-

ších, ty zase mají své následk\-, a tak bývá takovýmto mocným úde-

rem rozvlnna hladina všeho života v postižené zemi velmi daleko

i hluboko. Z úink hospodáských rodí se zejména úinkv mravní,

spoleenské, politické i kulturní. — z hladu rodí se zloiny, pe-

vratné snahy sociální, revoluce, války i poklesnutí vzdlanosti. Le
sledovati vše to podrobn, vedlo by nás tu píliš daleko.

A není toho ani poteba. Staí nám prozatím, že jsme poznali,

jak vysoce dležitým, pozornosti každého vážného lovka hodným

zjevem je pelidnní. Xkdv jindy zase povíme, jak rzní myslitelé

uvažovali o zjevu tom a jakými prostedky sie snažili odvrátiti jej

od své vlasti neb i nadobro jej zažehnati.
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REFORMA NEHOCENSKÝCH POKLADEN A ÚPRAVA
OŠETOVACÍ SAZBY MENOCNINÍ.

Píše MUDr. JAN DVOÁK.
(Dokonení.)

Dle názoru odboru národohospodáského není dále vyloueno, že

poslední pro úplnou náhradu ošetovacích útrat píznivé rozhodnutí

správu, soudu, dvoru ze dne 24. prosince 1894 bude opt zmnno,
neb že usilováno bude o zákonodárná opatení, nebo rozdíl mezi
t í m, co p o ]< 1 a d n a i? 1 a t í na základ z á k' o n a o poklad-
n á c h n e m. berouc za m i t k o m z d u, a mezi o š e t o-

^ a c í m i útrata m i nemocni c, byl b y stál v m pra m c-

n em stíiioslí a nesrovnalostí a uvedl by v pochybnost úinek zákona

o pokl. nem., jenž nehled k jeho sociálnímu v ý z n a m u z c m i

a obcí m úlev y p o s k y t u j e. Z tchto dvod jest dle názoru

odboru národohospodáského prostední cesta, usnesením snmu ze

dne 17. listopadu nastoupená, odstraniti totiž shora uvedené nesrovna-

losti snížením ošetovacích poplatk III. t. v nemocnicích, v každém

smru o d p o r u i t c 1 n á, a navrhl tudíž národohospodáský výbor

snmu shora uvedené snížení sazby ošetovací, jemuž dostalo se

schválení snmovního.

Po uplynutí tíletého období jednalo se r. 1898 v moravském

snmu znovu o ])rodloužení výhod poskytnutých nem. pokladnám,

o kteréžto otázce vytkl finanní odbor snmovní ve zpráv své ze dne

27. ledna 1898 následovní pozoruhodný motiv, jenž podává d ka z,

k t e r a k s e n a M o r a v osvdil}' výhod}' p o s k }- 1 o-

V a n é n e m. 13 o k 1 a d n á m a j a k velí k ý v ý z n a m h u-

m a n n í, sociální i finanní se p i k 1 á d á též u p r a-

V e n í sazeb ošetovacích ve ve. nemocnici pro leny nem.

pokladen

:

„Ve zpráv zem. výboru roku 1895 o této záležitosti uvedené

okolnosti, jakož i ve zpráv národohospodáského odboru ve shod

s finanním odborem v sezení zem. snmu dne 13. ledna 1896 uvedené

d úvod v pro snížení ošetovacích náklad ve zmínném dosahu

trvají dosud nezmnnou mrou dále, ospravedlujíce

snahu okr. pokladen po dalším povolení této úlevy pro jejich písluš-

níky a to tím více, jelikož vzhledem k majetkovým pom-
rm okresních ]:) o k 1 a d e n nelze na to ani p o m ý š 1 e t i, aby
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se pokladny bez ohrožení svéexistence této výhody vzdal}'.

Jedná se zde o podporování nejvtší pomoci poteb-
ných kruhu obyvatelstva moravského, které ze své

nízké mzdy se živic v nemoci tím více hmotné pomoci
potebuj e. Avšak též pro pokladny nem. jest toto sní-

žení tím dležitjší, ježto vtšina tchto pokladen
pi všem šetení bez p e b } t k pracuje, nucena
jsouc m n o h d }', svým lenm nutnou podporu od-

pírati.

Vzhledem k tmto závažným dvodm usnesl se zemský snm
dne 3. února 1898 po tetí, aby ošetovací poplatek ve všech všeob.

ve. nemocnicích pro leny nem. pokladen na další dobu tí rok

(1899, 1900 a 1901) byí v dosavadní míe snížen, a aby rozdíl

mezi poplatkem jednotlivých ve. nemocnic a

tímto snížení m vzat b >' 1 na zemský f o n d.

Finanní effekt výhod, poskytovaných lenm nemoc, pokladen

vyplývá z differencí náklad ošetovacích na leny nem. pokladen,

jež kryty jsou z fondu zemského a inily r. 1896 17.034 K 31 h, r. 1897

20.793 K 28 h, r. 1898 24.585 K 94 h, r. 1899 29.151 K 10 h, r. 1900

37.042 K 56 h.

Jak mocným initelem staly se v íši naší ne-

mocenské pokladn}- ve spoleenském a sociálním
našem život, a jak velikého významu si zjednaly pro

lid dl n ý, vysvítá z pehledu administrativní innosti
a finanní výkonnosti nemocenských pokladen od r. 1890 do

r. 1897.

Roku 1897 bylo v íši 2927 nem. pokladen s 2,285.233 leny, od

r. 1890 pibylo 6.8 procent pokladen, a len o 47.5 procent. V Ce-

chách' bylo r. 1897 nem. pokladen 1186 s 669.316 leny.

Roku 1897 obnášela suma píspvk nem. pokladen v celé íši

18,932.879 zl.

Od r. 1890— 1897 obnášela úhrnná suma píspvk nem. pokladen

okrouhle 119.64 mil. zl. Z toho pipadla V3 píspvk i kolem 39.88

mil. zl. na službodárce, -/^ i 79.76 mil. zl. na pojišované dlnictvo.

V Cechách obnášely r. 1897 píjmy nem. pokladen úhrnem

5',2 10.030 zl., z ehož pipadlo na lenské píspvky 3,239.639 zl.,

Vydání rak. nem. pokladen obnášelo v okrouhlých íslech

:

na službodárce 1,626.070 zl.
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r. 1890 r. 1897 Rozdíl
v mil. zlatých

na nemoc, podpory 6.14 10.04 H~ 3-90

na lékaskou pomoc 1.80 2.95 -|- 1.15

na léky 1.37 2.18 + 0.81

na ošetováni v nemocnicích 0.44 1.08 + 0.64

na pohební náklady 0.34 0.49 -|- 0.15

Vysvítá pak z uvedeného obrazce, že v období eeném stoupla

absolutn nejvýše vydání na rubriku nem. podpor a relativn nejvýš

vydání na ošetování len v nemocnicích, která se v dob té více než

zdvojnásobnila, kdežto ostatní náklady toliko v nepatrné míe stouply,

což platí v první ad o vydáních na lékaskou pomoc.

Charakteristickým pro posouzení finanního hospodáství nem.

pokladen, jakož i píin finanní tísn je, že mezi t í m c o n á-

klady na nemocenské p o d p o r }' v míe neobyejné
stoupaly, z fi s t a 1 y úhrnné výdaje veškerých nem.
pokl. v íši na lékaskou pomoc od r. 1890 do r. 1897 v každém

roce nezmnn tytéž. Obnášel totiž prmrný náklad i dne

onemocnní na lékaskou pomoc konstantn 15 kr.

Tutéž stabilitu i^ozorujeme pi vydáních na léky, jichž náklad

obnášel na i den v každém roce onch 8 let 1 1 kr. Krom toho vysvítá

z pehledného výkazu, ž c vydání jednoho dne onemocnní na lé-

kaskou pomoc pomrn znan vyšším jest na venkov v kate-

goriích nejmenších a nejmén etných pokladen, kde iní prmr
za lékaskou pomoc 29 kr., kdežto ve velkých mstech pouze 13 kr.

Je tudíž lékaská pomoc pro leny nemocné na venkov dvakrát

tak drahá než ve velkých mstech, a opatení lékaské
pomoci na venkov dvojnásobn obtížným.

Tím prokázáno jest nade vší pochybnost neoby-

ejné dobrodiní ošetování v nemocnicích, zejména na venkov jak

pro leny nem. pokl. tak i pro pokladny.

Znaných výhod nemocniního ošetování
dostává se, jak z výkaz patrno, lenm nem. pokladen v íši
nmecké pomrn v mnohem rozsáhlejší míe než
v íši rakouské, a tuto opt prmrn více než
v království eském.

Charakteristickým jest, že úhrn vydání na lékaskou pomoc, na

léky a na ošetování v nemocnicích v "/o všech vydání obnášející 51.8

procent je v Nmecku pomrn znan vyšší než náklad na nem. pod-
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pory. který obnášel pouze 42.1 procento, kdežto v Rakousku byl

pomr obou vydání opaný, totiž 32.7"/„ : ^2^/^ a v echách

35.4V0 : 52.7V0.

Z toho patrno, jak blahodárný finanhú effekt má
v Nmecku pomrn vysoký náklad na ošetování
v nemocnicích, který má v záptí pomrné veliké úspory na

nemocenských podporách, podmínné daleko menším z n e u ž í-

váním nárok len na nemocenské podpor y v N-
mecku n e ž v íši n a š í, k d e je n á k 1 a d t e n t o o lo^/o

vyšší než v Nmecku.
O velikém významu nem. pokl. svdí i bilance, týkající se

stále rostoucího potu onemocnní len, jakož

i bilance vzmáhajícího se sociálního a humán-
ního jich psobení pro trpící leny. Obnášel r. 1890

úhrnný poet onemocnní v íši (vetn porod}) 797.683

pípad s 12,409.327 ošetovacími dny a s 15.925 úmrtími.>

R. 1897 obnášel úhrnný poet onemocnní 1,158.388 se 20,015.380 lé-

ebnými dny a s 21.192 úmrtími.

V království eském obnášel r. 1897 poet onemocnní 31S.161

s 5,287.658 ošetovacími dny a s 6.391 úmrtími.

Z výkazu toho jeví se zdravotní pomry len nem. pok. v íši

r. 1897 mnohem nepíznivjšími než v r. 1890. Ze zkušeností
erpaných z ]) r a x e d 1 u ž n o v š a k v }' s 1 o v i t i v á ž n o u

po c h }• b n o s t o to m. ž e b y s t o u p n u \' š í procento odpo-
vídalo absolutn také zvýšenému potu onemoc-
nni, ježto namnoze známo jest. že lenové nem.
pokl. ím dále tím vtší n á r o k \- iní a poskytování
píspvk nemálo z n e u ž í v a j í.

Zvýšené nárok y len nab}Iy íselného \^''razu i v stoup-

nutí potu dní onemocnní, pipadajících prmrn na i lena, i v e

výši morbidity.
Pozoruhodným jest, že r. 1897 stoupnuvší morbidita len po-

kladen nemocenských je v souhlasu se stoupající velikostí a hustotou

pokladen, tak že ve velkých mstech pomry zdravotní
len pokladen jevily se nejnepíznivjšími.

Y království eském bylo procento onemocnní, a prmrné
trvání I pípadu menší než v íši, za to byl v echách poet dní one-

mocnní na I lena vtší než v íši.

50
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Závažnou jest zajisté mimo to otázka, zdaž pipouští irád

nemocniní a zákon o v š e o b. v e . nemocnicích v Ce-

chách ze dne 5. bezna 1888 . 19. z. z. z v 1 á š t n í c h v ý h o d p r o

leny n e m. p o k 1.

Sledujeme-li vývoj zákona tohoto, shledáme v tištné zpráv

zemského výboru o osnov eeného zákona, že již pi úradách od-

borných znalc v § 4. (nyní § 5.) bylo dáno z jedné strany na uvá-

ženou, nemlo-li by se do zákona pijati ustanovení, dle nhož by se

rozliným spolkm, korporacím, živnostenským spoleen-
stvm, prmyslovým závod m, podprným pokladnám,

jakož i jednotlivcm poskytnula výhoda, že za stálý roní píspvek,

jehož výši by obas ustanovil výbor zemský, mohou odeslati do nemoc-

nice k léení své leny po pípad služebné a dlníky, a n i ž b y p o-

vinni byli, za tyto léební taxu platiti. V píin té

poukázal však zemský výbor k starším i novjším ustanovením zá-

konným o píslušné povinnosti zamstnavatel, spoleenstev živno-

stenských, pokladen podprných a pod., a že by se po mínní zem-

ského výboru odporuovalo, aby upuštno bylo od principu, v § 4.

(resp. 5.) vysloveného, že nemocnice mají vybírati za ošetování ne-

mocných j i s t ý p e v n uritý poplatek.

Zemský výbor byl toho názoru, že se mže vždy jednati o právní

pomr mezi spoleenstvem a jeho leny, neb podprnou pokladnou

a leny jejími, aneb mezi pokladnou pro onemocnlé služebné a tmi,

kdož k pokladn této pistoupí, a tím nabudou výhod stanovami vy-

mených.

Ve všech tchto pípadech musí se však nemocnici zapla-
titi z pokladny spoleenské, podprné a pod. náhrada

výloh ošetovacích dle taxy p r o n í u r e n é a za dobu

ustanovenou zákonem nebo stanovami spoleenstva atd.

Na dkaz, že skuten mohou býti od výše povšechné taxy do-

voleny zákonem výjimky, kterých mohou se státi úastnými nem.

pokladny pro své leny na základ zvláštních smluv, vysvítá z násle-

dovního výslovného ustanovení výnosu ministr, vnitra z

lO./IV. 1857 . 10.946 ca. 1886: „Výjimky toho (totiž normy oše-

tovací sazby) mohou býti dovoleny jen tehdy, když
vzhledem ku té neb oné kategorii ošetovaných
jsou zvláštní smlouvy, jimiž taxa, jež všeobecn
platiti se má, ohledn tchto kategorií se pozmní."
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Z veškerých zkušeností v úvaze této uvedených, jakož ze všech

uvedených íselných dát vysvítá, že asovými a sociálními

pomry tíd dlných kázána jest v k r á 1 o s t v í e-
ském p o t e h a, aby vážn po m ý šl e n o b y 1 o n a b r z k o u

a p i m í" e n o u úpravu sazeb o š e t o v a c í c h v e v e r.

n e m. pro leny ne m. poklade n.

Nasvduje tomu pedevším:

1. Neobyejný v ý znám ne m. pokladen.
2. Statistikou prokázáno jest nade vší pochybnost' neobyejné

fl o b r o d i n í ošetování 1 e n n e m. pokladen v n c-

m o c n i c í c h.

3. Zkušenostmi v Nmecku nabytými jest zjištno, že má ošeto-

vání len nem. pok. v nemocnicích mimo jiné i blahodárný
finanní e f f e k t pro pokladny, a že možno jím dosíci zej-

ména pomrn velikých úspor na ne m. ]) o d p o r á c h.

4. Jednotná úprava sazeb ve všeob. ve. nemocnicích na Morav,

jež zavedena byla již r. 1891, se osvdila.

5. Zkušenostmi na Morav i v Krajin zjednanými vyšlo na jevo,

že jednotné snížené upravení sazeb ošetovacích ve všech všeob. ve.

nemocnicích bylo jedinou možnou stední cestou, kterou podailo se

urovnati stále rostoucí s])ory a tenice mezi nem.

p o k 1 a d n a m i a v š e o b. n e m o c n i c e m i.

6. Rád nemocniní i zákonité pedpisy o ve. nemocnicích pi-
pouštjí snížení sazby nem. pro leny nem. pokladen, jak shora

uvedeno.

7. Úpravou sazeb nem. pro leny ty bylo by mnohonásobn usnad-

nno poskytování nem. ošetování lenm skuten lékaské pomoci

potebujícím a usnadnna doprava tžkých nemocných do bližších

ústav všeobecných. Mimo to bylo by usnadnno a urychleno usvd-

ení simulant, a zjištní nemocí pedstíraných.

8. Úpravou touto dostalo by se žádoucí ochrany i všeob. ve. ne-

mocnicím ohroženým soutží záležející v snižování sazeb sousedními

soukromými nemocnicemi. Povznesením vývoje všeob. ve. nemocnic

byl by vyvážen zvýšený náklad, jejž by na sebe pevzal úpravou

sazeb zemský fond.

9. Sjezdu nem. pokladen království eského, konanému roku

1901, podán byl okr. nemocenskou pokladnou v Opon návrh na

jednotné snížení sazeb ošetovacích ve všeob. ve. nemocnicích.

50*
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lo. Jest píkazem doby, asovým požadavkem sociálním, hu-

mánním, národohospodáským, finanním i praktickým, aby zemský

výbor království eského na základ zkušeností nabytých zejména na

Morav, jakož i na základ dát shora uvedených konal potebná

šetení, a uvažoval, zdaž a pokud by se odporuovalo, aby i v krá-

lovství eském provedeny byly vzhledem k nem. pokladnám asové

reformy ošetovacích sazeb všeob. ve. nemocnic, jakož i aby na zá-

klad zjednaných zkušeností podal zemskému snmu pimené
návrhy.

ROZHLEDY.
PEHLED NÁRODOHOSPODÁSKÝ A SOCIÁLNÍ.

v J

finanní obzor.

Kapitály, které nikomu nepatí a které ztrácíme. Bájí se

o zlatu, které ve vav moských bouí bylo vírem strženo do velkých

pokladen moských slují. Zlato mrtvé, které dobrodružná podnika-

vost snad po vcích zase vynese na svtlo innosti. Avšak bez slavné

chvíle pašijní mžeme objeviti i u nás poklady, které nikomu nepatí

a zstávají jmním niím. Onou res nuUius, která ve svtovém hospo-

dáství penžním vrcholí v milliardy a také u nás vyspívá v sumu ve-

lice znanou, myslíme tak eené ,,nczvcsinc vklady." Totiž pohle-

dávky u penžních ústav, k nimž se nikdo nehlásí, a které nikomu
vydány býti nemohou. Praxe ve píin jich jest v rzných zemích

rzná.

Vklady a pohledávky na útech u anglických a irských bank i-

nily pes 25 milliard korun. Tato ohromná suma však ješt zcela ne-

vystihuje výši penz uložených od oban Velké Britanie, nebo tito

ukládají u etných bank cizozemských, bank zámoských, u poštov-

ních spoitelen a pokladen veejných. — Jsou-li pak uloženy milliony

tak obrovské, nemže býti s podivem, že neobyejn vysoké íslo

tchto vklad — nenáleží nikomu. Majitel útu nebo vkladu zemel,
svých penz u banky nebo ústavu uložených Ineodkázal zúmysln nebo
náhodou a tak vklad se stal res nullius— majetkem nikoího. Banky,
o této vci vysvtlení nepodávají a také ani nemohou vykázati vklady,

které nemají pána. Avšak je všeobecným pesvdení, že velká suma
kapitálu takovýmto zpsobem jest uvolnna nebo naopak spíše jest

upevnna — k neinnosti odsouzena na vky, a ve smyslu tohoto li-

dového názoru podal svého asu len anglického parlamentu reso-
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luci, aby clepositní banky všecky peníze, k nimž se majitel po deset

let nebo v dob ješt delší nepihlásí, pi-edaly státu, který by jich

použil ve prospch ústavu pro zaopatování ve stáí.

Resoluce ona se dosaváde nestala zákonem a nezvstné vklady

u bank se dle dosavadní praxe dále vn útují ve prospch nezná-

mých tetích. Nkteré ústavy ovšem úroky z takovýchto vklad pi-
pisují sob a penz takto získaných používají k humánním úelm
ve prospch ústavu : výslužné pokladny pro vdovy — výslužné po-

kladny pro úedníky. V Irsku se otázka nezvstných vklad již ped
dvaceti lety stala aktuální — po konkursu City of Glasgow Bank,

ježto po ní zbylo 700.000 korun nezvstných deposit a nevymnných
bankovek. Správce konkursní podstaty si pomohl tím zpsobem, že

založil zvláštní spolenost : Amts Company in Edinburgh, která as od
asu vyhláškami v novinách vyzývá majitele dotených deposit, by se

pihlásili se ku svému majetku. Spolek edinburských obchodník vy-

cenil ped nedlouhou dobou sumu .nezvstných vklad ve Skotsku na

mnohem více nežli milliardu korun — a jest tudíž pochopitelná agi-

tace, aby tchto kapitál úhorem ležících bylo využito pro blaho

obecné.

Ve Francii jak banka francouzská tak i ústavy ostatní nezvstné
vklady útují na vných útech dále, kdežto spoitelnám jest zá-

vaznou ticetiletá lhta promlení
;
propadlé vklady náleží polovinou

státu, polovinou Sociétés de Secours iMutuels. V Itálii dle zprávy

generálního sekretáe banky italské pro uložené cenné papíry není

promlení, — kdežto uložené hotovosti po ticetileté nezvstnosti pi-

padnou dotynému ústavu. V Spojených Státech Severoamerickýcli

jest praxí, že úroky nezvstných deposit piítají ku prospchu útu
ze zisku a ztráty, a kapitál sám jest považován za jmní banky. Ye-
ejným spoitelnám oproti tomu není volno disponovati nezvstnými
vklady, nýbrž jsou povinny vždy v pti létech tikráte uveejovati
jména, poslední adresu, jakož i uložený obnos tch vkladatel, jichž

úet po dvacet let zstal nezmnn. V Kanad jest od r. 1890 záko-

nem pod pokutou 50 dollar denn uloženo depositním ústavm,
aby vždy v pti létech nezvstné vklady iiložily u finanního ministra,

který kapitály ony ješt po šest let majiteli chová pohotov a pipo-
juje k nmu úroky. Konen budiž ješt vzpomenuto praxe jilio-

austrálské. Tato považuje ony vklady za nezvstné, jimiž po šest

rok nebylo hnuto, a naizuje, aby depositní ústav je uvedl na zvlášt-

ním seznamu, do nhož lze každému nahlédnouti za zvláštní -po

plátek. Dv léta po tomto zapsání do seznamu propadá kapitál ve

prospch státu. Tento zákon se stal platným dne i. ledna 1892. Ne-
zvstné vklady inily 350.000 korun, ve dvou letech bylo 100.000

korun reklamováno, takže roku t89_|. bylo z nezvstných vklad
pedáno státu 250.000 korun.

Nám nejzajímavjší jest ovšem otázka, zda také u nás hivny
tisíc nebo million onou indolencí nebo náhodou bývají zakopávány.
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Zajisté že ano a kdyby si toho všimla potebná vda, statistika, která

namnoze se zdá tak zbytenou, vc by zpsobila znamenitý rozruch.

Stát i zem i podnikavost ze všech štrbin vybíraji prostí'edky —
a hle tam na zapomenutém útu nebo drahnou dobu nepedkládané

knížce vkladní odpoívají hotovosti a ekají na z mrtvých vstání.

Také u nás jest totiž zachovávána praxe, že úty se vedou dále

i kdyby každoroní uzávrky nebo výpisy útu docházely zpt jako

nedoruitelný. U vkladních knížek jest pak tato odúmrt ješt snad-

njší. Knížka nebyla pedložena, — snad se ztratila nebo byla od-

cizena, majitel jí neamortisuje náhodou, nebo snad ddic o ní ne-

vdl, — osudy vklad nezvstných bývají prapodivný, — a vklad

na knížce zstává dál, nebo její úet se vede bez zetele ke knížce.

Ustav depositní u nás z takovýchto odúmrtí nebo ze vklad
i kdyby se staly nezvstnými, nemá pranieho. Knížka, neujme-li se

této vci zákonodárství, bude likvidní i za sto let, ponvadž se pi ní

nežádá legitimace vlastníka. Tudíž se zetelem ku této okolnosti jen

vklady na útech, kde by oné legitimace nebylo a pozstalost by byla

neznáma, by se stávaly vklady nezvstnými. Tyto ale zstávají dále

v ústavu, nebo jemu nenáleží uvažovati o tom, že vkladatel, jenž asi

ped ticeti lety uložil na vkladní knížku kapitál a od té doby se ne-

pihlásil, snad již pedstoupil ped likvidaturu nebeskou.

Ve píin nezvstných vklad bylo by nejen zajímavo nýbrž

i velmi užiteno šetení statistické. Pedevším by bylo ovšem nutno

vymeziti definici nezvstného vkladu, pípadn stanoviti dobu, kdy
uložený kapitál, nchlásí-li se o nikdo, se stává odúmrtí. Dotazy

v tomto smyslu uinné u penžních ústav by zajisté objevily mnoho
tisíc a pípadn i milliony, kterých by blahodárn mohlo býti využito

ve službách humanity. Jen teba iniciativního návrhu, jenž by

z mrtvého kovu bankovních a záloženských tresor vyrazil ohrožující

proud.

Populárnjší jest ovšem u nás jiný zpsob bezejmenného kapi-

tálu. Pedevším to jsou nelikvidované ,,hlavní výhry" a také výhry

vedlejší, které výplatní místo, když výherce se nepihlásí v urité

lht, do úschovy odevzdává soudu. Povrchní pohled do obsažné

knihy restant nás pesvdí, jaké sumy kapitálu jsou up.outány likna-

vostí a neteností — ve správ jmní — a namnoze jsou to peníze,

které se k legálním majitelm již nedostanou. Jak astou bývá ona

idylla sklamání, že v rodin se udržuje dlouhá, dlouhá léta los, snad

její hlava jej dostala do vínku, a stále se eká na hlavní výhru, která

všem pomže a dle starého proroctví rodinu opt povznese. Po tahu

snad se hledá nkdv seznam slosování v Pražském Denníku, ten

snad ])inesl depeši o prvých dvou výhrách ... a v rodin, která se

živí nadjí a mvšlenku vbec odmítá, že záruka rodinného štstí by
mohla pinésti jen m. se eká na hlavní výhru dál.

Bohužel, romantická náhoda bývá mén romantitjší nežli lidé.

Výhra nejmenší, která svojí ztrátou hrozí losm nejvíce, pipadla také
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na los rodinný. Kdo o tom ví? Kdo u nás tak rozumí správ jmní,

aby o n peoval stálou evidencí cenných papír bu ve vlastním listu

slosovacím nebo dotazem ku bankovnímu ústavu? Ale tak i když los

byl tažen — a nikdo o tom neví, — i dále jsou stíhány splatné

kupony, až jejich zásoba jest vyerpána, a pak se žádá o kupónový

arch nový. Pi tom se obyejn teprve prokáže, že dotyný papír byl

tažen, — tažen ped osmi lety. Ohromné sklamání, jak los z vínku

si mohl dovoliti býti tažen nejmenší výhrou, pak ale resignace by

vzala i tu nejmenší výhru, ale ona divným odpotem se stane ješt

menší. Hodnota kupon totiž, které byly vyplaceny již potom, když

los byl tažen, se z obnosu nejinenší výhry sráží. Po vylosování papír

\iž není súrokován. Pi výplat kuponu se ovšem nereviduje, zda los

byl tažen, ale výplatnímu místu jest vc lhostejná, nebo hodnotu vy-

placených kupon si sráží z obnosu výhry, když konen los byl ku

výplat pedložen. Majitel takového papíru domnívaje se, že vybírá

si úroky, vibírá si z kapitálu.

Soukromé obecenstvo, jak jsme již poznamenali shora, ku svému
zájmu jest v této píin velmi neteno. V širších vrstvách lidových

není vbec známo, jaké ztráty úrokové proplývají mezi opatrnýma
rukama, které na jiné stran zlatku zisku platí mozolem. eho oko

nevidí, toho srdce nezeli. Soukromé obecenstvo není vychováno u nás

dosud ke zkušenosti, že tahy slosovatelných papír mu mohou pi-
nésti také ztrátu. U nás vždy se jen myslí na optimistický zisk.

Ztráty, které tímto zpsobem vzrstají majiteli cenných papír, a
již nevybráním výher, neb odpotem úrokovým, jsou tak znaný, že

banky a bankovní ústavy, jimž v jejich praxi se naskýtá píle-

žitost je odhadovat, uznaly za vhodno pemýšleti o tom, jak by bylo

lze odpomoci tomuto stavu vci a tak vznikl vlastn zvláštní odbor

jejich psobnosti, který mnohých závod menších jest inností

jedinou.

Byla zaízena tak eená oddlení revisní, jichž úkolem jest po

každém tahu nebo vvlosování pehlížeti ísla cenných papír od ko-

mitent ku revisi udaných,zaež titohradí nepatrný poplatek. V tomto
pípadu jest majitel cenných papír pak zpraven o všech zmnách,
kterým jeho cenné papíry podléhají : vylosováních, výpovdi, kon-

versi, o vydání nových kupónových arch, splátce, kterou na papír

nutno složiti, o právu pejímacím, které nutno vykonati, neb o í-

zení amortisaním, které bylo zavedeno proti našemu zástavnímu listu

atd. Revisní odlení bank a bankovních ústav ztráty obecenstva po-

nkud zmírnila, le ovšem zcela nemohou jim zabránit, ježto stále

vtšina majitel cenných papír nenahlíží poteby, aby dobrým slo-

sovacím listem byla stále informována o svých papírech, nebo aby je

za sebe revidovati dala.

Ovšem jinou ochranou obecenstva v tomto smru jest nevypla-

cení kupon nkterých papír, kdvž byly taženy, ímž majitel jich

jest na vc upozornn a dále každého roku vydávané knihy restant.
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Velké zlo jest ovšem také v rznosti promlovacích lht pro ku-

pony a splatné kapitály. Kupony rakousko-uherských státních pa-

pír se promlují po 6 letech. Kupony akciových spoleností pivil,

zástavních list mají promlovací lhty rzné do 3, 5, 10 let, jak sta-

noví jich text nebo stanovy. Kdežto pak kapitál uherských státních

papír lze dožadovati do 20ti let, naež jest promlen, zákon rakou-

ský stanoví lhtu 30ti let. Velmi prostý a jist}'^ prostiedek zavedla na-

savská banka na ochranu majitel svých dlužních úpis pi posled-

ních emisích. Jich slosování jest stanoveno vždy ve lht pti, d-
siti let a jen pro tuto lhtu jsou dlužnímu úpisu pipojeny také ku-

pomy. Tím zpsobem, ikdyž jest zadán talon za úelem vyzvednutí

nových kupon, jest emisním místem vždy samoinn také kontro-

lováno, zda dlužní úpis nebyl vylosován. Velmi úelným jest ovšem
také, dbá-li dlužník tím zpsobem zájmu svých vitel, aby v pra-

videlných obdobích vvdával listinu restant a sice pesnou a pehled-

nou a to nejen v úedních listech málo tených, nýbrž také v novinách

nejvíce rozšíených. Majitele cenných papír teba pak vychovati

k té moudrosti životní, že není ješt vším míti cenný papír v bez-

peném uschování pokladny, nebo i v té úschov jej mže užírati rez

ztrát, nýbrž že nutno jej také proklepávati astou kontrolou. To jsou

garancie, jež na cenném papíru, který kupujeme, vytištny ineteme.

Stanislav Netuka.

ZEMDLSTVÍ.

Obchod výrobky zemdlskými mezi Rakousko-Uherskem
a Spojenými státy Severoamerickými. O rozsahu obchodu toho v le-

tech 1896 až 1900 nalézti lze úední americké zprávy v nejnovjších

dvou publikacích U. St. Departement of Agriculture, jež sestavil

Frank H. Hitchcock (Sources of the agriciilfnral imports of fJie Uni-

ted States 1S96—1900.) Podáváme z nich nkolik ísel, dle Statisti-

sche Monatschrift 1902, I., II., IV. a V.

Hodnota celkového dovozu zemdlských výrobk do Spojených

stát inila v 1. 1896 až 1900 prmrem ron pes 376 mil. dollar.

Z toho pipadlo na celou Evropu 3i.42''/(„ z jednotlivých stát pak

nejvíce na Brazílii, totiž i2.99°/o, pak na Velkou Britanii S.góV^, na

íši Nmeckou 6.88**/o, na Kubu 6.10V0. Japan 5.30V0, Cínu 5.03**/o,

Francii 4.82^/0, Itálii 4.36V0 atd.

Rakousko-Uhersko je toho prmrného roního dovozu úastno
pouze o.64°/o ili necelými 2I/2 niil. dollar. Není to arci mnoho ; ale

útchou nám mže býti jednak, že také vývoz podobných výrobk ze

Spojených stát amerických k nám iní jen 0.4V0 veškerého jejich

vývozu, jednak, že ani ohromná zemdlská íše Ruská nemá na onom
dovozu podílu mnohem vtšího (o,89''/o).
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Nejvíce dováží se od nás do Spojených stát cukni. Prmrný
roní dovoz jeho v pozorovaných letech inil 62.83 mil. pounds, ili

1.61V0 celkového dovozu cukru do Spoj. stát; cena jeho inila

1.32 mil. dollar, ili 1.49V0 ceny celkového toho dovozu, takže

zboží od nás dovážené cenno patrn mén než jiný dovezený cukr.

Seadíme-li si hlavní pedmty dovozu toho dle prmrné roní
ceny zboží od nás tam v 1. 1896 až 1900 dovezeného, a pidáme-li

u každého z nich percento, jaké cen té pipadá z ceny celkového do-

vozu téhož zboží do Spoj. stát, dostaneme tento pehled:

Cukru od nás tam dovezeno vcenl'32 mil. dol, =: l'49o/o ceny celkového dovozu
Kozích koí » . » , 293.000 » =: 188«/o »

Tekutéhosladu> » » . 132.496 > —24 64% ^

Bobií a hrachu* » » > 93.518 » =r 19-537o » » >

Vlny > » > » 92.149 » -
0?5«/o »

Peí a prachu> » » » 89.000 » = 4-28Vo *

Žíní a chlup /. » > » 48.070 > =: 2-77o/o »

Chmele > » ,> > 46.972 » = 618«/„ »

Ovoceaoech> » » 3. 38 328 > = 22% 2. > .

Vína v sudech > > » » 25.249 > = 1'297„ > » >

:=> v lahvích > » > . 12.511 > = 0-81% » > >

Mimo to dováží se od nás do Ameriky ješt: Spracované koeni
(snad paprika?), koalky, olej rostlinný, vosk, kostí, paznehty a roh,

šttiny, máslo, sýr, klih, kolomaz, steva, kže, masové pípravky,

stearin, droždí, mouka pšeniná a jiné chleboviny, koeny ekanky
a jiné náhražk}' kávové, konopí, jiná vlákna rostlinná, ovocné šávy,

rzná semena a listy tabákové.

Vývoz hospodáských výrobk ze Spojených stát do Rakousko-

Uherska ml v pozorovaných letech prmrem pes 3 miliony dollar

ceny ron; iní 0.4°/,, celkového jejich vývoizu. (Na Evropu pi-

padá z celkového toho vývozu SS^/q, na Velkou Britanii samu skoro

52°/o, na íši Nmeckou i4.2*'/o.)

Dle ceny i dle váhy nejvíce se k nám z Unie vyváželo bavlny,

totiž prmrem ron pes ij^/^ mil. pounds v cen 1,171.780 do-

lar. Dle ceny následují pak rostlinn oleje, 936.617 dol., z ehož

934.758 dol. pipadá jen na olej ze semen bavlnných, dále výrobky

z masa, 611.261 dol., mezi nimiž první místo zaujímá špek v cen
409.516 dol., po té chleboviny, 187.277 dol., z ehož pšenice iní

154.881 dol., a se k nám odtamtud dovážela jen v 1. 1898 a 1899.

Mimo to vyvážely k nám Spojené státy ješt: rzné tuky a látky

k výrob mýdla, žín a chlupy i výrobky z nich, kže a kožešiny,

ovoce syrové, sušené i nakládané, g-lykosu a cukr hroznový, rzné
byliny, koínky a kry, jetelové semínko, rzná jiná semena, alkohol,

rum a tabák. Dr. Dobroslav Krejí.
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PEHLED SOCIÁLN-POLITICKÝ.

(Mezinárodní Jednota pro ochranu delnictva. — Zamstnání détí prací živno-
stenskou — Zapsané pokladny pomocné. — Pražská poptavárna po práci. —
esko-slovanské spolky dlnické. — Stávky v r. 1901. — Sítání živností. —
Pojišování podnikatel proti škodám ze stávek. — Doba pracovní ve státních

podnicích. — Zabavitelnost mzdy.

Námi již .na nkolika místech^) uinnou zmínkti o mezinárodní

jednot pro ochranu dlnickou sluší doplniti vítanou zprávou, že kan-

celá jednoty této vydala již první kus svých programových spis,

totiž zprávy a jednání ustavující .schze v Basileji z konce záí 1901.

První silný svazek obsahuje v jazyce francouzském a nmeckém ste-

nografický protokol obou schzí plenárních, doslov usnesených reso-

lucí, všechny zprávy kanceláe a jednotlivých odbor; pipojeny jsou

stanovy mezinárodní jednoty a její odbor zemských. Publikací

touto podána bohatá látka pátehmi mezinárodní ochrany dlnické

a poskytnuta ídká možnost, autentickým zpsobem nahlédnouti do

stavu, innosti a úkol zmínné jednoty mezinárodní, úadu pracov-

ního a odbor zemských. Jakožto další svazek následovati mají refe-

ráty zemských komisí o prmyslu zdraví lidskému škodlivém a

otázka noní práce ženské. Snaha v píin vydávání tchto a po-

dobných publikací mezinárodním úadem pracovním dosáhla znané
mravní podpory tím, že vlády rakouská a íšská nmecká úedn
pislíbily, zasílati všechen tiskový materiál týkající se tuzemského

sociálního zákonodárství. Vedle toho vydává mezinárodní pracovní

úad též zvláštní bulletin, jehož vyšel práv sešit i—5, obsahující

pi-ehled o ochran dlnické v roce 1901 v Rakousku. Nmecku, Belgii,

V. Britanii s koloniemi, Dánsku, Francii. Nizozemí. Švýcarsku a

Spoj. Státech severoamerických. — Hmotné podpory Jednot této do-

stalo se posud od Spojených Stát Severo-amerických, nedávno pak

i se strany íše nmecké ; rak. ministr obchodu sv. p. Call uinil dne

29. dubna t. r. ve snmovn poslanecké sdlení, že se vláda usnesla

v nejbližším zákon finanním pamatovati na mezinárodní ilad

pracovní hmotnou subvencí a že si vyhrazuje vysílání zvláštního

delegáta ke schzím komitétu mezinárodní jednoty pro zákonnou

ochranu delnictva.

O otázce zamstnání dtí zmínil se též orgán nepopené k po-

dobným projevm oprávnný, totiž ústední živnostenský dozorce

dvo. rada l\Tuhl, u píležitosti pednášky dolnorakouského spolku

živnostenského o témže themat, že zprávy živnostenských dozorc
o práci domácké zpsobem velice objektivním otázku tuto objasnily,

tím samým ovšem neiníce nároku na njakou pochvalu podnikatel;

pesvdivše se dm od domu seznali, jak znaný poet dtí zamst-

nán jest práv pi práci domácké a jak zhoubný úinek má práce

1) C. R. V. str. 134, 515.
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tato na dti zamstnané. Významnými jsou ovšem slova tohoto od-

borníka ve vcech ochran}^ živnostensk3-ch pomocník a zárove ped-
nosty nejvyššího státního orgánu, jenž má bdíti nad tím, aby zákony

na ochranu dhiictva ádn byly provádny: že skepticky pohlíží na

ministerská a policejní naízení ; tím nedá prý se nieho dosíci, než

osnova stane se zákonem, ujde mnoho let a než se zákon provede,

opt mnoho let uplyne; spása dlnictva spoívá v jich organisaci a

ve vymožení lepšího životního postavení. Nedostatek organisace

této jest následkem, že práci domáckou nalézáme pouze ve tídách

nejnižších. Sluší proto každou k tomu smující organisaci podporo-

vati, aby dlníci sami nabyli síly a své postavení životní si zlepšili. —
Vru pkná slova o organisaci a tudíž svépomoci tíd nižších, než

žel bohu, že tak pomalu pokrauje, jak nejlépe svdí dolejší ádky
o datech pi zapsaných pokladnách pomocných, které zizovati mohou
ku svému a svých prospchu osoby jakž takž se zajištnou existencí.

Než s pedasným zamstnáním dtí, zejména mimo podniky živno-

stenské bude zajisté ješt he, ježto z pepychu rodie dti k práci

živnostenské nenutí, nýbrž z nouze a nutnosti, aby pomohly živiti se.

Proto pece nejlépe, jako vbec pi ochranných prostedcích dlni-

ckých, sáhnouti k ochran zákonné a zákonem zakázati každékoli za-

mstnání dtí po živnostensku. A^ Nmecku práv lo. dubna 1902

usnesla se rada spolková na osnov zákona o zákazu živnostenské

práce dtí mimo továrny, zejména tedy v etných podnicích pr-
myslu domácího a dále v rzných živnostech obchodních zvlášt po-

domovních. Než zákonná úprava potebuje též ádného dozoru, aby

zákonná ustanovení byla zachovávána a neplatila pouze na papíe, a tu

práv v poslednjším zamstnání jest dozor, zejména se strany do-

zorc živnostensk-ých pímo nemožným i pi sebe vtším rozmnožení

personálu. Nejsnazším a nejúinnjším byl by dozor se strany obec-

ních orgán, znalých jak místních pomr pracovních tak i osobních.

Pomalu, ale snad tím jistji poíná zapouštti koeny zákon o za-

psaných pokladnách pomocných ze dne 16. ervence 1892 . 202 . z.,

kterýžto zjev tím spíše sluší vítati, ponvadž svdí o vzmáhající se

prozíravosti len nejnižších tíd, kteí teba k tomu nebyli nuceni,

svépomocí hledí opatiti se na nepíznivé pípady doby píští po-

jištním se po pípad pojištním svých píslušník. A poet 84 za-

psaných pokladen tchto, z nichž do roku 1899 byly innými pouze

^2, není imposantní, pece jen lze oekávati píšt rostoucí zájem

k pokladnám tmto.
Dle úelu pojišovacího bylo 68 pokladen pomocn<'ch za úelem

podpor ncnwcenských, po pípad i pohebného s potem 42.950

len ádných s 19.230 píslušníky a to 5.525 ženami a 13.705 dtmi;

vzhledem ku rozšíenému nucenému pojišování nemocenskému dle

zákona z r. 1888 sluší považovati DOet tento za úkaz velmi dobrý,

Pohebné samo pojišovalo 26 oddlení pokladních se 34.354 leny

ádnými, dchody invalidní a starobní pojišovalo 8 pokladen s po-



796 eská Revue.

ctem 1806 len, podpory vdovské a sirotí byly pedmtem 2 odd-

lení se 128 leny; 147 len pojišovalo u jediného oddlení pokladny

výbavy dtské. Všecky pokladny pracovaly s pebytkem, pi emž
ovšem nejlépe stály sob ty pokladny, které mly nejrozsáhlejší

obor psobnosti, totiž celé území království a zemí v íšské rad za-

stoupených, 17 na poet ze 84 pokladen; pokladny tyto vládly též

polovicí všech fond, jichž úhrnná suma obnášela pi pojištní ne-

mocenském 498.558 K, pohebním 178.336 K, invalidním a starobním

558.860 K, vdovském a sirotím 178.641 K, výbav dtských 24.748 K.

Na zem koruny eské pipadá pokladen pomocných 31 (v Cechách

17. na Morav 7, ve Slezsku 7). Správiní výlohy obnášející 230.087 K
ili asi 21V0 l^ííspvk a 25''/o všech vydání jsou posud velmi znané,

snížily by se ovšem hojným pistupováním nových len k pokladnám

stávajícím.

Pražská besplatná poptavárna po práci doznala konen žádoucí

reorg-anisace. Oddlena byvši od nepirozeného spojení s iditelstvím

chudinského ústavu pražského pešla i. ervnem do správy obecní

jako samostatný ústav pod zvláštní dozorí radou dle ors^anisaního

statutu zízenou. Zízení samostatných oddlení ženských (na Starém

a Novém Mst, dnem i. srpna na Menším Mst Pražském a tvrté

oddlení zídí se pozdji na vhodném míst v pípadném spojení

s útulnou, po pípad po dohod se Záštitou) uinn první poikus

decentralisace sprostedkování práce v oddlení ženském, se vhodnou

zajisté píští psobností proti výdleným podnikm, vybírajícím

znané poplatky nejen na službodárcích, nýbrž i na osobách službu

a práci hledajících. V zájmu vci i obecenstva leží, aby se ústavu to-

hoto hojn užívalo a zejména službodárci aby s dvrou v pípad
poteby na se obraceli.

innost' pátého roku komise esko-slovanských (soc. dem.)

spolk dlnických stála v kalendáním roce looi -) ve znamení ho-

spodáské krise. Koncem roku 1901 náležely ke komisi 582 spolky

vzdlávací a odborné, jakož i místní odbory svazu íšského (50

oproti 19 r. 1900) ; poet jich obnášel 22.755 oproti 22.739 r. 1900,

tak nepatrn vtší, ástené asi též následkem loského zvýšení pí-

spvku. Nov zavedených porad právnických užilo 665 osob ; ve 26

pípadech poskytnuto bylo bezplatné právní zastoupení. Obeslány

byly 403 schze, pednášky a konference, devtkrát zakroeno bylo

v pípadech stávky, a to tyikrát s úspchem. Napoteno 189 cestu-

jících dlník, jimž vyplaceno na podporách 791 K. Píjmy obnášely

18.218, vydání 17.856 K, pebytek tudíž 362 K, konená pokladniní

hotovost' TO.892 K.

Roku 1901 konstatovati sluší znaný úbytek stávek dlnických

oproti roku 1900. V roku loském bylo totiž celkem 249 stávek, na

nichž zúastnilo se 23.137 dlník ztrativších tím 219.399 pracovních

2) Sr. . R. V. str. 517.
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dn, kdežto roku 1900 byly stávky 303, poet zúastnných dlník
105.128 s úhrnnou ztrátou pracovních dn 3,483.963. Klesající kon-

junktura byla toho píinou. Prmrn zúastnilo se každé stávky

93 dlník, oproti 347 roku 1900 a každá stávka mla v záptí ztrátu

869 dn pracovních v roce 1901, kdežto 11.498 v roce 1900. Dle

potu ztracených dn pracovních bylo jich nejvíce v prmyslu kon-

fekním, keramickém a devním a dále v hornictví. Celkem mly
stávky v roce 1901 menší úspch nežli roku pedcházejícího, ježto

v roce tomto (1900) pipadlo go.ž'/^ stávkujících na ty, na nž
stávka mla výsledku, kdežto v roce 1901 obnášel poet ten pouze

59.6"/o. \'edle stávek dlník udaly se též ti pípady uzavení zá-

vod (lockout), jimiž postiženi byli 302 dlníci, kdežto v roku 1900

postiženo bylo 10 lockoiity 4036 dlník.

Po zpsobu íšsko-nmeckého zákona z r. 1895 pikroeno le-

tošního roku na základ zákona ze dne i8.1edna 1902 k obsáhlé a

nad míru dležité statisticko-socialn politické práci o sítání živno-

stenských a hospodáských podnik. Sítání toto má býti prosted-

kem k poznání domácích pomr výrobních a spoleenských a nutnou

pomckou ku pstní hospodáských zájm. Xež dosažení cíle sí-

tání, totiž naprosto bezpeného zjištní pomr tchto, bude asi zne-

možnno nedvrou jak stavu živnostenského tak i stavu rolnického

vi celé této instituci, pes to, že zmínným zákonem dána záruka,

že výsledk šetení nesmí býti užito k trestnému stihání, když by na

p. skutenosti nyní vyšetené nesrovnávaly se s piznáním v záleži-

tostech živnostenských nebo berních každoron nebo pi nastoupení

živnosti udávaných, anebo že výsledk sítání nesmí užíti správa fi-

nanní. Ostatn v3^šetování pomr majetkových a píjm jest ze

sítání tohoto úpln vyloueno
;
pedbžné šetení obmezeno pouze

na soupis místností obytných, dílen, místností obchodních a pomr
osob zamstnaných, dále vztahovalo se na všecky živnostenské po-

drobnosti, jako zpsob a objem podniku, poet dlník, stroj pra-

covních atd. Sítání podá též bohatou látku obsahu sociáln-poli-

tického, ježto v rzném smru brán zetel zvlášt na pomry pracovní,

zvlášt pokud se týe dlník domáckých a šetení v píin pomr
domácké práce. V píin té zajímavými budou svého asu výsledky

sítání tohoto se šetením, které pedsevzali zízenci živnostenského

inspektorátu a jež nedávno ve tech svazcích byly uveejnny. ')

Stanovy Svazem rakouských prmyslník organisovaného spolku

k odškodnni priunyslník v pípad stávek*) byly již úedn schvá-

leny. Spolek má vstoupiti v život jako spolek pojišovací na zásad
vzájemnosti založený s úelem, své leny (majitele nebo pachtée

továren nebo prmyslových a živnostenských podnik) pojišovati

proti škod, která povstala pro n vypuknutím stávky v jich podnicích

3) . R. IV. str. 92 a ^1
* Sr. . . str. 136.
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bes jich viny. Zda byla stávka podnikatelem zavinna ili nic, o tom

rozhodne se na základ zvláštního šetení spolkem na míst vypuklé

stávky pedsevzatého, pokud se týe do 8 dn po její skonení.

Základ vymení praemie tvoí poslední piznaná roní výše mzdy

resp. služného k cíli placení píspvk úrazových. Praemie ureny

jsou 4V00 zmínné výše mzdy (služného) a platí se ron
naped. Základ vypotení odškodného tvoí mezdní listiny posledních

4 týdn stávce pedcházejících a výše odškodného obnáší 5''/o tímto

zpsobem vyšetené denní mzdy (služného) osob stávkujících a ná-

sledkem stávky nezamstnaných. Za osoby následkem stávky neza-

mstnané sluší pokládati ty, které z píiny té vbec nemohou býti

zamstnány a to ani v posavadním oddlení závodním ani v jiném.

Suma denní mzdy (služného) tch osob, které mezi stávkou byly

propuštny, odete se od úhrnné výše mzdy, která za základ odškod-

nní sloužiti má. Maximální doba, po kterou odškodnní mže býti

poskytováno, stanovena na dobu tí msíc, vypuklo-li ve správním

roce stávek nkolik, lze poskytovati odškodné nejvýše po dobu šesti

msíc. Spolek pone psobiti teprve tehda, pihlásí-li se definitivn

a ádným zpsobem aspo 250 len s roní sumou piznané mzdy

pokud se týe služného v obnosu 25 mil. korun.

Zákonnou úpravou stravoven, která u nás již od nkolika let jest

provedena, uznává též pruská vláda a snm pruský nedávno otázkou

touto se zabýval, aniž by se prozatím dosplo k positivnímu výsledku.

Zvlášt zástupce vlády litoval, že prospívání stravoven jde ku pedu
vlastn raím krokem, akoli jest to v eminentním zájmu obcí ležících

na frekventovaných silnicích, aby stravovny byly udrženy, pokud se

týe zizovány. Z usnesení loského snmu ovšem vychází na jevo,

že všeobecná zákonná úprava pro celé státní území na jednotném zá-

klad nebyla by možná a že by se nejspíše dorozumní na tom základ

dalo docíliti, když by provinciální snmy stravovny zavedly jako za-

ízení provinciální, že by pro území tch kterých provincií platila

zvláštní ustanovení, na základ kterých by se krajm uložila povin-

nost ku zizování a udržování stravoven a pohrozilo se trestem proti

pestupkm souasn vydaných ád o stravovnách. Zízení na tomto

základ by se se strany ministra vnitra setkalo s nejúinnjší úastí

a podporou.

V píin obmezení doby pracovní v státních podnicích uinila

vážný krok ku pedu veleíše slovanská, Rus, zavedením 9 hod. doby

pracovní, poukázavší ústy svého ministra finanního ve zvláštním

obžníku z bezna t. r., že v roku 1899 uinný pokus se zkrácením

pracovní doby na deset hodin dokázal, že produktivnost práce nejen

tím netrpla, nýbrž naopak vzrostla, aniž tím stala se újma jakosti

práce, která v dob té zstala na dívjší úrovni. Tím podán optný
dkaz, že zkrácení posavadní práce prospívá pouze ilosti dlník,
kteí v kratší dob s vtší intensitou pracujíce, hrav dohoní sporou

práci v posledních hodinách nezkrácené doby pracovní. Pokud by
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zkrácením doby pracovní produktivnost práce trpla, má zstati

ovšem pi práci lo hodinové a 9 hodinná práce zavedena bjti má
pouze v takových podnicích státních, kde jeví se žádoucí vzhledem
k povaze pracovník a ku vnitní povaze produkce. Ve Španlsku
zavedena dokonce Shodinná doba pracovní ve státních dílnách, vzhle-

dem však k tomu, že hodiny pes as mají být ho:norovány pouze

jednou osminou pevné mzdy, panuje oprávnná obava, že dlníci bu-

dou z pravidla pracovati pes as, ímž Shod. doba pracovní de facto

existovati bude pouze na papíe. Zosteného zákazu práce pes as
užívá za nynjší znané bezvýdlenosti, užívajíc ustanovení íšského

ádu živnostenského (§ 138 a) odst. i. a 5.) pruská vláda k tomu,

aby poet nezamstnaných zmenšila.

Francouzskému senátu pedložen byl návrh na zmnu zákona

o sabavitehiosti mzdy v tom smru, aby útraty s vedením exekuce na

mzdu byly sníženy. Než senátní komise radíc se o návrhu tomto do-

konce se usnesla, aby na píšt mzdy bez ohledu na svou výši, nesmly
se ani postoupiti ani zabaviti. Obava, že dlník pozbude tím úpln
úvru, prohlášena za neodvodnnou, ponvadž i kdyby tomu tak

bylo, dlníci navyknou si platiti vše hotovými, což jim bude s nema-
lými hospodáskými výhodami.

V" Praze, 15. ervna 1902.

Dr. L.

PEHLED HISTORICKÝ.

Kraus A r n o š t, Stará historie eská v nmecké literatue.
Praha, P)ursík a Kohout, 1902. S 460.

Je 'to šastná myšlenka, kterou pojal prof. Arnošt Kratis : vy-
ložit, jak se v belletristické literatue nmecké odráží historie

eská. Kniha, o které tu dnes referujeme, je prvním krokem k u-

skutenní této myšlenky: stará historie eská v 'nmecké litera-

tue, t. j. djiny eské až do bitvy na Moravském poli r. 1278.

,,S'nad by bylo," praví sám prof. Kraus,
,
.vhodnjším /mezníkem

vymení rodu Pemyslovc, ale bral jsem ohled na možné po-
kraování v této práci..." A jak teme v pedmluv, toto

pokraovárií druhým svazkem by dosplo k r. 1400, ve tetím by
se zabývalo Husem a Husity v nmecké literatue a ve svazcích

tvrtém a pátém jednalo 'by o eských djinách až po naše dn}-.

Dojde-li ovšem k práci v tchto rozmrech, praví dále prof. Kraus,

nezávisí prý již na nm, ale na initelích jiných a zvlášt na tom,

najde-li se stejn ochotný nakladatel . . . Nevím, je-li v této po-

slední vt i nco ironie; ale jist je v ní mnoho smutku a mnoho
bolestné resignace — z tch krátkých a na pohled tak suchých,

ale vskutku tak žalostn výmluvných slov naši ubohou malost

vycítíte rázem celou a v plné její hrze... A dojem, s jakým se

pak zabíráte do tení knihy, je tak hoký a smutný . . ,
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Pi thematu, jako je Krausovo, 'bylo by možno postupovat

dvojím zpsobem: chronologicky nebo vcn. Autor molil by od
století jít ke století, od periody k period a ukazovat, jak práv
v té urité dob Nmci ve své belletrii chápali a spracavávali

eské djiny; to by byl postup vlastAi historický. Ale bylo
by imiožno úkol provésti i jinak, spíše literám - his to-
r i c k y, i. j. autor by mohl svj materiál seadit a spracovat
podle literárních látek, podávat tedy vždy historii urité básnické
látky, jak se v nmecké literatue jeví. Není to nikterak jen rozdíl

method. Již na samém konci své knihy prof. Kraus ukázal také

na národní dležitost svého thematu: z tch román, dramat a

básní, ikteré tu rozbíral (praví), 'mnoho a mnoho nmeckých te-
ná se uilo a ješt bude se uit hledt ma minulost a skrze ni

také na pítomnost es'kou. ,,Proto fakta, o nichž jedná tato kniha,

a jsou o sob tak lhostejná a asto nicotná, jsou tak dležitá.
Každé to dílo a dílko, by je napsal spisovatel, o sob nic nezna-
menající, je výrazem a spolu tvrcem povsti naší, veejného mí-
nní, které psobí nejen slovy, nýbrž i skutky. Vedle historie,

která nás pouuje o tom, co se stalo, má tudíž své oprávnní též
historie toho, co se o událostech myslilo a uilo, ba tato historie

se významem svým mže rov^nat oné" (str. 448—449.). Je, myslím,
hned zejmo, že tohoto cíle l'ze vlastn dosíci jen zpso'bem
prvním, t. j. methodou chronolosT^ickou a historickou. Jen tehdy
je zachována nálada doby i jednotlivc ve vší své plnosti a vnitní

jednot. Jen v té široké souvislosti obecného smýšlení a ce-

lého 'vývoje osobního lze na p. pochopit a vystihnout protieský
ton Grillparzerv ; a stejn jen tak, tedy historicky, lze vykládat
onu zajímavou skupinu eskonmeckých básní'k, kteí, a Nm-
ci, pece s tak dojemnou naivností byli ješt eši (b ó h m i s c h)
a ,,vlastenci" ( v at e r 1 á n d i s c h). Prof. Kraus zvolil cestu
druhou, a tím své knize dal jiný úkol : co on podává, je historie
látek z eských djin v nmecké literatue, a to

je vlastní ráz a o'bsah jeho kmihy. Tím onen (ekli bychom:) ná-

rodn-politický úkol. jenž jakoby e x p o s t jeho iknize byl piten,
ustupuje do pozadí ; hlavní a vdí zájem pojí se k básnickým
látkám samým, k jejich promnám v rzných formách literárních,

v rzných dobách a u rzných spisovatel, k pejímání a pe-
tvoování jednotlivých imotiv — kniha stává se tak pedevším
ist literární, je a chce být na prvním míst srovnáváním
básnických dl o stejných t h e m a t e c h. Literárn-hi-

storicky je to ovšem práce stejn dležitá, jako zajímavá; je-li již

samo 'O soib pouné stopovat historii 'básnických látek, nabývá
toto zkoumání ceny i významu, jakmile jdeme dále a tážeme se,

co tato ,,historie" znamená : rozdíly dob. literárních forem a bás-

nických individualit vyniknou nám tím rázem v plné síle a v ostrém

osvtlení. K tomu i pro psychologii umleckého tvoení není spo-

lehlivjšího objektivního materiálu. A pro nás ovšem zájem stou-

pá, že tu jde o nás, o naše látky a o naše djiny.
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Svj úkol provedl prof. Kraus s podivuhodnou dkladností
a úplností. On nešetil námahy, aby sebral vše, co s jeho thema-

tem souvisí, a tak materiál, na nmž je jeho dílo založeno, pímo
pekvapuje svým množstvím. Je to ovšem nezbytný stín, a leží

to v samé povaze vcí, že umlecky tento (bohatý materiál ne-

znamená mnoho; je až neuvitelno, jak málo opravdu dobrých
dl bylo o našich djinách v nmecké literatue napsáno — valná
ást toho, co asto s úžasem z knihy Krausovy poznáváme, není

již ani literatura, ale dilettantství a pímo amatérství; setkáváme
se tu dokonce i s „krvavým ro'mánem" ('str. 275) ! Ale ovšem

;

v práci tohoto druhu a s tmito cíly hledisko aesthetické a ist
jen literární nemohlo rozhodovat. — Jak nese již založení díla

s sebou, je roztídní látky vcné a postup paik chronolog^ický

:

v pr\'ní kapitole Kraus probírá Marboda, Sama, echa
a K r o k a v nmecké literatue, v kapitole druhé Libuši, ve
tetí díví válku, ve tvrté pohanské vévody eské,
v páté boj kesanství a pohanství v echách f Draho-
míra, sv. Ludmila, sv. Václav), v šesté nepátelství Pemy-
slovc a V r š o v c , v sedmé první krále eské, v osmé
Pemysla IL V každé kapitole adí Kraus díla tam spadající

chronologicky (jen v partii o Pemyslovi IL je provedeno ješt
zvláštní rozdlení na 'básn, dramata a romány) a u každého díla

uvádí — asto velmi obšírný — obsah; u dl významnjších pi-
stupuje více mén podrobný ,,rozbor": Kraus zkoumá nejprve.

z jakých pramen dílo vzniklo, a srovnáváním jednotlivých mo-
tiv zjišuje pak jeho pomr k ostatním knihám téže kateo^orie.

Co ponkud vadí pi tomto postupu, ale co ovšem je nutn dáno
samým založením a pojetím spisu, je rušení vnitní jednoty a-
sové i psycholog-ické : o Grillparzerov „Libuši" (z let 1837 až

1847) "^ pí*- se dovídáme o mnoho díve než o jeho „Pemyslovi"
(z r. 1823) a nejen o tchže spisovatelích, ale dokonce i o tchže
dílech teme asto na nkolika rzných místech (na p. o Al/brech-

tov románu Die Tóc liter Kroks, 1792; viz str. 3., 34. a

114.). Ze skupin, na které prof. Kraus svou látku rozdlil, jist

obsahem nejbohatší a také nejzajímavjší jsou kapitoly o Libuši

a Pemyslovi IL Mezi básníky Libušinými vidíme Musáa, Her-

dera, Brentana a Grillparzera. Prof. Kraus zejména Brentanovi.

jehož velmi romantické a velmi nedramatické drama (Die
Grndung Prags, 185 1) staví ku podivu vysoko, a zázran
krásné a hluboké „Libuši" Grillparzerov vnoval pilnou pozor-

nost ; vele a duchapln psané stránky o Grillparzerovi, s plným
a pkným vystižením toho, jaký je \Tnitrní (ekli bychom:) psy-

chologický smysl jeho básn, patí k nejlepším ástem knihy.

S Grillparzerem setkáváme se opt v kapitole o Pemyslovi IL,

a jako pi Libuši, i zde jeho dílo (K oniorOttokars Glck
u n d E n d e) stojí v popedí Krausova zájmu. Jak Kraus zají-

mav ukazuje, hlavní rys, který charakteristicky vyznauje lite-

raturu o Pemyslovi a jejž (ovšem v hlubším a v pravd umle-

51
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ckém pojetí) nalézáme také u Grillparzera, je protiklad Pemysl
— Rudolf, t. j. panovník hrdý a výboj ný, jakýsi Napoleon — pa-

novník míru, ideální kníže pokoje. Protiklad ten m-izí až v novjší
dob, a není výmluvnéjšího znamení doby, než když v dramat
J. Lauffa Der Bur^graf (1897) proti Pemyslovi a nad Ru-
dolfa se zjevuje hrdina nový — Friedrich von Zollern ... Z ostat-

ních kapitol nás zajímá, jak díví válka nejen od svého hlavního
básníka K. E. Eberta, ale skoro obecn, byla chápána se stano-

viska ženské emancipace (básnický boj proti Un nátur), a jak

naivn „osvícenský" acionalism se uplatoval pi líení eských
povstí a leg-end : u spisovatel 18. st. divy a zázraky padaly bez
milosti za ob sikeiptickému ,,rozumu" ; Steinsber_s:' aia p. (drama
L i b u s s e, 1779) Libušino prorokování si nedovedl vyložiti jinak

než podvodem (str. 26.)... Jiný zajímavý projev osvícenství je

u Musáa Libušino proroctví o císai Josefovi IL — „syiiu boh,
který bude pítelem oráovým a zbaví jej pout otrockých" (str.

31.)...

Je to jíž v samém založení knihy Krausovy, že na otázku:

jak soudili a soudí Nmci o nás a o našich djinách? odpov shle-

dáváme nesoustavnou a nesouvislou. Prof. Kraus sám slibuje

iproto ke konci díla pehled, ze kterého by bylo zejnio, jak se

v nmecké literatue stídaly „názory, píze a nenávist" k nám.
Bude to jist práce pro más stejn zajímavá jako dležitá. Vý-
znam její bude pedevším národn-politický, ale krom toho —
nebude to i vítaný píspvek k hlubšímu poznání o;né tak záhadné

kultury, která z idealistického humanitismu A"ústila dnes v nej-

krajnjší imperialism a v neúprosné vae victís?... V to^m

smru ostatn již pítomná kniha Krausova podává nám hojn
pozoruhodného pouení. Neznamená ovšem mnoho, když osvíce-

nec z 18. st. (Heinse) hodil po nás barbarstvím (str. 244) ; také

inaivn romantická nespokojenost Brentanova mže nám být lho-

stejná (str. 42.—43.). Ale pinutí již k zam3^šleni se. když i tu

najdeme onen známý protiklad „nmecké vrnosti" a eské zrady
— to patí již k samé podstat nmeckého mínní o nás, jak se

vypracovalo ne-li díve, jist bhem 19. st. Prof. Kraus uvádí

Uhlanda z r. 1818 (str. 245) a van der Velde z r. 1827 (str. 127.),

ale byl by mohl uvésti také novjšího F. Dahna (drama Die
deusche Treue z dob 'krále Jindicha L), a další doklad}'

budou jist ješt následovat v píštích svazcích. Nejzajímavjší

ástí knihy v tomto smru jsou ovšem opt partie o Grillparzerovi

a o esko-nmeckých básnících Ebertovi a U. Hornovi. Jak uka-

zuje prof. Kraus, Grillparzer svým ipesvdením nebyl nikterak

nacionál, práv naopak; ale jeho kosmopolitický humanitism z-
stal in abstracto a v theorii, Grillparzer nepokusil se nikdy

ho domyslit a applikovat ho na urité pomr3^ „Ideálem jeho byla

humanita, od níž cesta šla nacionalitou k bestialit" ('str. 393.) ;

ale práv z to'hoto vysokého stanoviska Grillparzer na'prosto ne-

chápal náš boj za vlastní bytí a vývoj. Což není všecko to sna-
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zemí jen protivný, od Nmc odkoukaný ,,nacionalism"? A není

práv v zájmu humanity, aby nižší národové se pimkli ke kultue
vyšší (zde tedy ke kultue nmecké) ? . . . Pi tom na jednotlivé

národy rakouské GrilJiparzer hledl jako pravý Vídeák — v tomto
„Vídeáctví" prof. Kraus /vádí rozešení i jeho nechuti k Ce-
chm, se kterou se Grillparzer nikdy netajil (sr. str. 74.), i jeho

.
záliby pro Maary. Odtud pochází, co nás uráží v jeho „Pe-
myslovi" — Grillparzer sám urážet nechtl ! . . . Obšírn zabývá

se prof. Kraus pdpulárním tehdy 'básníkem ,,Vlasty" (1829), K.
E. Ebertem. Ebert, jak zoámo, blízký pítel Palackého, je um-
lecky nejlepší a vbec nejkarakteristitjší pedstavitel celé t. zv.

„vlastenecké" školy esko-nmecké. Vždy umírnný a zpsobný
syn pedbeznového Rakouska, „uhlazený" básník a mladý prorok
staecké moudrosti. Ebert národn hlásal lásku k echám, ke

krásné a velké vlasti s posvátnými stopami pedk, a byl pro
naprostou shodu Cech a Nmc. V tom smyslu zejména jeho

drama B r e t i s 1 a w u n d J u 1 1 a ( 1829) je pímo jako proj^ranim
;

ješt poslední jeho ,,vlastenecké" dílo, drama C z e s t m i r" (1833)
koní zajímavou oslavou jednotv ech — jednoty ve smýšlení
i v cíli . . . Vždy hladký a rozšafný Ebert v myšlénce sibratení

esko-nmeckého našel politickou i literární ideu svého života

;

mladší a temperamentnjší Uf fo Horn peskoil již rovn do
eského tábora. Plorn patil k tm, které rozilil Grillparzerv
Pemysl. Nakreslil proo proti nmu Pemysla svého, v ideálním

pojetí a s naivním enthusiasmem eskiaii a slovanským (Konig'

Otakar, 1845). Je to snad nejbizzarnjší dílo nmecké literatury

v Cechách — Horn Pemyslovi pedpisuje politiku prctinme-

ckou a široce slovaaiskou a ne sbratení, n3'brž odlouení obou
národ je mu heslem . . . Roku 1897 vyšel román eského Nmce
A. Sperla Die S o h n e d e s H e r r n íí u d i w o j. Pl století za-

tím upl3aiulo, a román Sperlv je již ovoce s jiného stromu. Prof.

Kraus staví jej do jedné ady s holienzollernským dramatem Lauf-
fovým : „Po letech mlení — praví — vydala nmecká belletrie

r. 1897 dv díla, týkající se krále Pemysla a jeho doby, Lauffovo
drama a román Sperlv. Pokud se zmiují o Ceších, jsou o'b
dtmi téhož ducha, ducha nenávisti, spojené s pohrdavou (nezna-

lostí" ( str. 448.) . Duch nenávisti a pohrdavá nezna-
lost —• pod divným dojmem tch slov zavíráme Krausovu
knihu . . . Karel Dvoák.

*

F r a n t. D r t i n a : Myšlénkov3> vývoj evropského lidstva.

V Praze, nákladem Jana Laichtera, 1902, str. 392.

Kniha Drtinová chce býti úvodem do djin filosofie, chce ve

svých výkladech ukázati, jak lidstvo v dosavadním v3-vojí pohlíželo

ná záhadu svta a záhadu života. Ponvadž k tmto otázkám odpo-

vídaly a odpovídají na jedné stran náboženství, na druhé stran
filosofie a vda, jedná kniha naped o pomru tchto mocí duchov-

51*
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nich. Pomr ten mže býti pojímán rzn, výklady Drtinový nejvíce

se shoduji s pojetím Masarykovým v knize „Základové konkrétné

logiky". V otázce nepoživatelná, pokud rozumím, Drtina se od

Masaryka odchyluje a blíží se Spencerovi.

První tetina knihy obírá se líením starovké t. j. ecké filo-

sofie. Dle spisovatele eckou kulturu vyznaují dva znaky: natura-

lismus a racionalismus. Proti Drtinovu obrazu eckého naturalisty

dalo by se leccos namítnouti, zejména vyskytly se u nkterých histo-

rik pochybnosti, existoval-li ecký optimismus docela v tom
smyslu, jak jej spis kreslí. Jinak je tato ást nejskvlejší partií

knihy. Omylem nebo chybou tiskovou klade se (str. 124.) vznik

pekladu septuaginty do prvého století ped Kr. ; nkteré ásti pe-
loženy ve tetím a pi ;nej menším ve druhém století. Pi dnešním

interessu o vci nálx)ženské bude tenáe zajímat nad jiné vylíení

školy novoplatonské a ecko-židovské. Ob mly veliký vliv na

kesanství, vliv, jejž spisovatel naznauje z pochopitelných píin
více nepímo. Zstane to vždy vážným pouením pro pítom.nost,

že práce tchto cthických škol nebyla marná.

Vedle antiky je nejúplnjší ást, která jedná o stedovku. Ve
shod se stanoviskem, jejž spisovatel zaujal ke kultue ecké, vy-

kládá, že kesanství znamená úplné popení starovkého lovka
s jeho racionalismem a naturalismem, kesana vyznauje supraracio-

nalismus a supranaturalismus. Oba tyto základní elementy stedo-

vkého nazírání jsou v knize podrobn a pesn vyloženy. Nesou-

hlasil bych však s odsouzením stedovku, jak je teme na str. 199:

,,Jest jisto, že stedovk znamená po stránce rozumové práci ohrom-

nou, intensivní, vytrvalou — ale bohužel zárove práci neplodnou

a neúrodnou." Pkná je závrená kapitola (50.) o stedovku, kde

spisovatel obsažnými vtami líí velikolepou ujednocenost stedovku
v dob rozkvtu scholastiky, jíž se tak význan liší od starovku

i novovku.

Renesance má mezi svými znaky individualismus, jenž, jak vy-

teno, je novum a rozhodným pokrokem i nad naturalismus staro-

vký 'i(v nmž individuum podléhalo celku), i nad universalismus

stedovký í(str. 259). Skizzuje hlavní stránky reformace, pokusil

se spisovatel o úkol, stejn záslužný, jak nesnadný, vyložiti a oceniti

podíl, kterým eský národ pispl k novému hnutí. Po tom spisovatel

pechází k dob nové, ale myslím, že jí vnoval píliš málo místa.

Pi tom nelze íci, že by autor vynechal nkterou podstatnou složku

moderního myšlení ; jen bych nepisvdil k mínní, že v nové dob
se ujímá na všech stranách decentralisace. Tiké mezi píinami,

které dle autora zpsobily vznik absolutního státu, nkteré postrá-

dáme.

V úvahách závrených Drtina ukazuje, kam podle jeho mí-

nní vývoj naší doby smuje. lovk naší doby vrací se k eckému
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naturalismu a racionalismu, t. j., neupírá již výhradn zrak k žiti

posmrtnému, zde v život pozemském se chce uplatniti. lovk ten

nevelmi v zázraky, nehledá pravdy a poueni ve zjeveni, nýbrž spoléhá

ve vlastni sily. Jako racionalista vi v silu rozumu, ale nedomnivá

se, že zlepšeni lidských osud mže býti dilem rozumu sama. Cit

a vle jsou mu v žiti spoleenském rovnoprávné s rozumem — raci-

onalismus je zmirován a doplován voluntarismem. Odtud spiso-

vatelovo stanovisko, plné porozumní pro moderní snahu po nábo-

ženském a mravním obrození. V tom je veliká reakce proti i8. sto-

letí a i pítomná kniha — není to pro ni nejmenší chvála — je po

této stránce jejím lánkem. Za to nové náboženství, které se zrodí

z dnešní mravní a náboženské krise, zekne se dle spisovatele snahy

podávat vdecký názor o svt, odstraní antropomorfinost, zmírní

svou dogmatinost a tím více bude povznášeti mravnost a šíiti

dobro (str. 308.)

Spis Drtinv, jak patrno nechce býti a není pouhou registra-

turou filosofických nauk, spisovatel ve své knize podává, teba jen

v míe obmezené, jak to bylo možné, i vlastní nazírání na záhadu

života a svta ; tím jeho spis povznáší se nad pouhou pomcku studijní

a nabývá ceny v pravd filosofické. V naší literatue máme již dv
pvodní díla, jež bychom mohli nazvati úvody do filosofie; již zmí-

nnou Masarykovu konkrétní logiku a spis Aug. Smetany ..T>ie

Katastrophe und der x\usgang der Geschichte der Philosophie", jenž

svým rázem djepisu filosofie se knize Drtinov nejvíce blíží, za to

od ní naprosto se liší pojímáním myšlenkového vývoje ve smyslu

heglovském. Naproti tomu oba myslitelé spolen v budoucnosti

oekávají vk úinné humanity, v níž jen neporozumní mže vi-

dti chabost a národní lhostejnost.

Neposlední pedností „myšlenkového vývoje" je jasnost, s jakou

je psána celá kniha; i nejtžší problémy filosofické vykládají se

s prhledností, která je možná jen pi dokonalém ovládáni vci

a která knize získá etné tenáe i v kruzích neodborných.

Jul. Gliicklich.

Alois H 1 a v i n k a : O zvunosti jazyka eského. Padesát

kapitolek o jeho vlastnostech a potebách. V Brn 1902 Nákl.

Matice Moravské.

Stanovisko, které autor zaujímá v pedmluv, je pochybené.

„S hudebního stanoviska kdyby se poalo pozírati na mluvnici, stala

by se pedmtem obecného zájmu, vdechl by se jí život, pestala by

býti strašidelnou kostrou a vystoupila by z posupného zákoutí do

jasného, teplého života. Otázka zvunosti jazykové ím dále tím více

se bude hlasití o své právo." Otázka zvunosti ? Zvunost jazyka mže
se konstatovati, zda tu je ili nic. Oktrojovati se v jazyku nedá pranic.
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ponvadž jsou tu pevné, ustálené zákony, kterými se jazyk sám or-

ganicky ídí a vyvinuje, a nesmí se tedy stanoviti libovolné, sub-

jektivní názory a zákony, kterými by se zvunost jazyka teprve —
zaizovala.

V první ásti své knihy mluví autor o poloze, djinách, vzd-
lanosti, zámožnosti, pvodnosti a vzdlání eského národa, ve kte-

rýchžto kapitolách marn hledáme souvislosti s vyteným cílem

zvunosti jazyka. V lánku o djinách namnoze dalo by se po-

dotknouti leccos o zvunosti, na p. pi Josefu II. Autor tu vc po-

míjí. Zajímavý jsou návrhy, jak ml by se eský student starati

o
,
.peklenutí píkopu" mezi intelligencí a lidem. Bude se psáti Janek

jako se nmecký student píše Hans a bude nositi národní kroj. To
jsou vci, které dnes v daných pomrech vyvolávají úsmv z rzných
píin a nyní tyto vci pivolávati nemá smyslu. — V lánku „Nové
slovo pvodní" praví autor, že uenec by mohl a ml uiniti slovo

nové (kde nestaí zásoba ei), aby bylo dítkem vlastním a krevním,

ducha a rázu slovanského. Nejsme už v tom stadiu, kdy by nám bylo

teba tvoiti libovoln slova nová ; a ostatn v pípad, o kterém

autor mluví, slovo dobré, asi cizí, existuje.

Nehledíce na nepraivdy mén dležité, že totž povaha ger-

mánská je tžkopádná, slovanská lehkovážná (?), že duše slovanská

je kvtnatjší a plodnjší (?) obrátíme se k výroku na str. 24., kde
autor praví o Ceších, že si umli zachovati svou jižní povahu. Bylo

by dobe tuto vtu odvodniti, abychom se dovdli, odkud Slované
pišli. — Zdravým dvodem bu zvunost! ,, Kdykoli se nahodí

rozhodovati a vybírati mezi tvarem nezvuným, teba starším a

zvunjším novým, živý jazyk zvolí tento, a si snad mluvnice radila

opak. Krasocit je mocný." — Zdá se, že bychom byli brzy v smutných
koncích. Kolik hlav, tolik smysl a krasocit ! — ,,Pirozená povaha
mluvidel a aesthetika ( ?) porouí, aby každá ást ei jak o sob
tak v souvislosti s ostatními snadn a slušn se mohla vysloviti."

Autor tu zapomíná, že všechny zjevy gramatické sledované v nej-

starších památkách se vyvinuly podle pirozené povahy a disposice

mluvidel. Nyní má se jakýs „zákonodárce" jazyka postaviti na im-

peratorské stanovisko a podle své chuti navrhovati zmny a hlásati,

že to neb ono není možno vysloviti ? A aesthetika v pirozeném vý-

voji jazyka a v jeho výsledcích nemá tuším naprosto místa. — Ani
,,škrobený a na schlíplo ulízaný aristokratismus" ani „rozcuchaná
neb užmolená demokracie" ani ,,sváten upravený lid venkovský
a mstský" nemže být smrodatný pro jazyk. Hlavní vc je tu pi-
rozený vývoj jazyka spisovného, do kterého, jak zkušenost ukázala,

nemohou se pijmouti mnohé vci z ei venkovského lidu.

Podivné vci navrhuje autor v lánku „o fysiologii hlásek."

,.Jak zajímavý a užitený byl by ve škole výklad o fysiologickém
ústrojí mluvidla, jak se hlásky (abychom tak ekli) vyrábjí, jak
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se kdy a které k sob hodi a kupí. které jsou nejzadnjší meze slušné

výslovnosti atd." Zase je teba tu dáti draz na pirozený vývoj.

Naše mluvidla a schopnosti jejich se vyvinuly pirozen, mní se

pirozen, dnes vyslovujeme nesnadno to, co ech XV. stol. vyslovil

bez námahy; návrh, který autor podává, je nepirozený a proto na-

prosto nepípustný. — Autor praví též na str. 39., že hlavní píinou
drsných skupin souhláskových je pravidlo, že pízvuk eský je na

pedložce : ze lži, ve dne, na rt atd. Zapomíná tu na leckteré vci

gramatické. Ale snad mohl býti zajímavý návrh, jak tyto nezvunosti

zmírniti.

Vc, kterou autor pedvídá o , že se bude vyslovovati tak jako

na Morav ve slov píšera, se asi nevyjeví, ponvadž tak se po

mediích nebude vyslovovati nikdy, leda v pípad, že bychom pe-
stali pesn rozeznávati mediae od tenues.

Kniha má i znan dobrých vcí. Upozoruje na mnoho zby-

tených souhlásek, jichž skupením se výslovnost znesnaduje, kára

zneišování ei nedbalostí a germanismy a obsahuje mnoho zdra-

vých nábh, které by se mohly vdecky rozvésti a odvodniti. Ale

kniha celá mla by býti pesn rozdlena dle vcí, kterých se zvu-
nost týká: dle pízvuku, kvantity, délky slov, slovosledu i skupení

hlásek.

Hlas, jak se má spisovný jazyk doplovati zjevy z moravskjxh

náeí, vyskytlo se již velmi mnoho. A vc tu je, jak už eeno, velmi

nebezpená. Picházelo by se s novotami stále a stále a jazyk spi-

sovný by se neustavil na urito nikdy. Mnoho náeí, mnoho zmn,
mnoho navrhovaných reforem ; hlavní zásada bude vždycky chovati

se dle pirozeného historického vývoje jazyka, což nyní jazyku

eskému je již snadno. /. Folprecht.

PEHLED PÍRODOVDECKÝ.

Zahraniní politika v rubrice pírodnické. Nedávno slavili

Ameriané poselsví pán Loubetovo vzpomínajíce, kolik zásluhy pi-

padá Francii na zízení republiky anglosaské v Americe. Národ ame-

rický, pojem nejistý, jiný než platil v Evrop, národ bez historie, bez

jakéhokoli „renommée" provedl revoluci, zaídil neodvislost svou od

krále i celé zem mateské na základ úplné emancipace in-

dividua svého, amerického. Amerianm ani ve snu nenapadlo re-

formovati celou zemkouli, oni jednali pro sebe. Francie pipravuje

se ku revoluci theoretickým ohromným aparátem, ona nemluví

o právech individua, Francouze, nýbrž o právech lovka. Po celé sto-

letí 19. nastává v Evrop mravení píle vdecká; tisíce pracovník

probádá veškeré pirozené bohatství v zemi uložené, vdy pírodní do

podrobností zdánliv malicherných pronásledují materiál v jeho utvá-
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eiií se a vzájemnostech. Obrovské výsledky velikých evropských pra-

covník theoretických, vzrušujících jmen, ústí v aplikaci — v techniku

založenou na práci reálné, úzkostliv spolehlivé. A'edle vd pírodních

rozvíjejí se peutšen vdy duchovní! historie s pomocnými na-

ukami svými proniká povlovn zpt jednou kulturou za druhou, vdy
filologické briliantními methodami svými sledují innost duchovní

národ až do vytváení jazyk do samých koen, vdy právní sti-

lisují vzájemn pomry jednotlivc až do celých útvar státních,

logikou i hloubkou obdivuhodnou. Prmysl evropský rozmnožuje

jmní evropské i šíí se obchod a zabírá i politicky v okruh svj ti

díly svta i Austrálii. Pi tom má Anglie své Irsko, a v Irsku dlají

ocel jako v Rusku, a Rusko má své Finy a Poláky, a v Lodži mají

továrny vedené dle výsledk vdy francouzské, anglické i nmecké,
a Nmecko má Poznasko a ctitele své u nás, a také Rakousko jest

tu a i Turecko, Itálie a Španlsko se samými trampotami v bojích

o existenci.

Od r. 1790 do r. 1890, mezi roky dvou cens rozmnožilo se oby-

vatelstvo Unie ze 4 mil. duší na 63 miliony, vzrst potu obyvatelstva

byl nejvyšší od r. 1870, kdy v 20 letech o 25 milion obyvatel pibylo,

hlavn vsthováním se ze staré Evropy. Sthovali se pak doi^ Unie

od samého prvopoátku lidé nespokojení, lenové starého Svta ener-

gití, podnikaví a dobrodružní. \'ysthovalci odešli utíkajíce ped
pronásledováním : Irané, eši i Poláci ped státním i církevním. Slo-

váci, Italiani, Uhi, Nmci ped nouzí zemdlskou a velmi mnozí
jiní, aby prchli ped závazky právními plynoucími ze zásad oban-
ských. Ti lidé nebyli bohatí, ale mli všickni jedinou spolenou víru

— v sebe. Jakmile i^estoupí hranice Ameriky, dostávají jiné prin-

cipy: Francouz poíná se v rodin rozmnožovati, Nmec neinteresuje

se o kritiku absolutn istého rozumu ani o rodokmen satrap v Sar-

dech, Cech poádá sice, ovšem zde jen jednou týdne, manifestaní

schzi, ale on je též podnikavým, Poláci nadávají mén na Rusko,

Uhrm je jedno, mluví-li Slovák teba maarsky, Nmec rakouský

chápe dokonce, že smírí soudce umí esky atd. Pan W. T. S t e a d

vypravuje anekdotu z Chicaga.

Evropská chudá dívka pišla do Chicaga, uila se v rodin piln
americky mluviti, i s celou ulicí mluvila po njaké dob dokonale ame-
ricky, náhle na výlet se dozví, že to je eština ta její ameritina.

Mr. E. J. C o y 1 e praví : „mohu ukázati Vám v Unií pt tisíc poštov-

ních úad, škol i soudních dvor, v nichž jest španlština, eština

neb nmina jediným officielním jazykem!" Prostou kulturou do-

dlal se Anglian 6700 frank jmní prmrného, Francouz 6000
frank. Nmec 3400 frank; od r. 1870 jest pro jediného Ameriana
5200 frank.

Vím, že se statistice usmjete pedhodivše mi miliardery, ale

uvažte, že dan Uniat jsou malé pomrn, že živiny jsou laciné a že
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r. 1850 ml ješt Hind denní píjem 2 penny, r. 1890 už jen Y^ d.

(6 halé denn ! pi emž jedna s e d m i n a danmi patila

státu).*) A tam to Amerian dospl po ukrutné válce domácí, pi níž

jeden milion lidi a dvacet miliard korun jmní národního jest obto-

váno — jen škodolibému úsmvu /\nglie.

Od r. 1866 zvlášt 1870 Evrop diktovány podmínky Pruskem;

tímže tempem, nímž Ameriané rozšiují sí železniní, staví se v Ev-

rop nová dla, konstruují se nové pušky, lidé v nejlepším vku,

v letech maximáln produkce, poutají se k odpornému emeslu vále-

nému— a skutené od r. 1870 jest vysthovalecký proud z Rakouska-

Uherska, Itálie, Ruska i Polska do Unie nejvtší (50,iVo emigrant).

V Unii zmáhá se prmysl bájen, nemyslete však, že vda theore-

tická tam postupuje, nijak, to v míe malé, jmen znamenitých theo-

rist amerických jest zcela málo, za to aplikace vdy — evropské.

Jediné vty vdecké nepiinil Edison, fenomenální duch, vdám
pírodním, uinil ale houf vynález, zlepšení. Hemží se to laborato-

emi, výzkumnými ústavy, ale všechna ta laboratoria mají úel ten

jediný^ prospti Americe, svým^ ne svtu. Jako to bylo zdrávo dne

4. ervence 1776.

Život Evropy toí se podle princip Berlína, budgety jsou dikto-

vány odsud i onen v parlamentu na Temži, a pece na psacím stroji

americkém korespondují továrníci nmetí i anglití, a snídan obou

jest i v chleb i ve slanin pivezená z Ameriky.

Obyejn myslíme si doma, že poslední kardináln pevraty

v Evrop byly kolem r. 1420 a 1620, ale uvažujme, jak rychle dnes

žijí národové. Od roku 1870 vyšinulo se nepovšimnut díve N-
mecko v elo stát evropských vojensky i hmotn, Amerika byla do

r, 1890 pevážn zemí agrární, kteráž na naších trzích prmyslové vý-

robky kupovala za svoje zlato, nám velice vítané. Její vývoz byl asi

takový, že pebytek kryl úroky jistin amerických vených Evropany.

Kolem roku 1893—1896 byla zem bankrotu zcela blízka, z a 78

milion zlata teklo do Evropy i amerití prmyslníci s vysokými vý-

robnými režiemi nemohli v konkurenci obstáti, výtžek pak roní

sotva stail, aby se dostálo závazkm finanním. Od r. 1897 zapoata

práce technická domácí, tisíce analys svdilo o jakosti pd i hornin

i zemin ku metalurgii, keramice i sklu, hospodáské výzkumnictví

koncentrovalo se v milionových ústavech, pstní obilí, ovoce, ttiny,

strom na díví, vína atd. dalo se dle pesných plán. Ale co je platná

výroba tovární i polní, není-li dovoznictví v poádku, vše, vše svedeno

v Unii v harmonii. A jak byste! Anglie kupovala svj cukr ve své
Západní Indií, národové kontinentální podporovali svj vývoz cu-

kerní. Nmecko a Rakousko r. 1896 zdvojnásobovaly své vývozn

*) William Digby: Prosperous British India a revelation from offi-

cial records London Fisher Unwein 1901. Hindu, jenž vydlá 20 frank
roné, platí sedminu státu, Skot Vn
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prémie, i kupovali A.noliané laciný náš cukr za naše peníze. Jak-

mile Amerika spatila to anglické stanovisko, že té státnicky per-

fektní zemi imponuje domácí spoteba jednotlivcova 84 liber cukru

(1867 jen 42 liber), ukázala se prozatím Jamaice zdvoilou, kupovala

cukr od ní. Od té doby vývoz Jamaiky vstoupl na 50"/o celku do Unie,

klesl pak do suverení Ang^He na 25"/^. Jamaika není nevdnou cizí

Unii i lne k ní povážliv.

Mezi tím, co v An.s^lii padá výroba železa, a v Anglii byli i jsou

do dnes misti geniální železáští

:

i8g8 1900 1901

8,631.151 tun, 8,908.690 tun, 8,200.000 tun.

vstoupá v Americe výroba železa, americká ocel pekvapuje svou

jakostí:

1890 1900 1901

3,835.191 tun, 13,789.242 tun, 16,000.000 tun.

Anglická spolenost svolala práv anketu, která má rozsouditi o do-

brot amerických i anglických lokomotiv (Matu re), ležet" Anglia-
nm za nehty, yidí-li, že sibiská dráha prohání americké lokomotivy

po kolejích z Ameriky, a pakliže diplomacie anglická udlá s Japo-

nem smlouvu v ínských vo d á c h, zákupuje Japon lodi i lokomotivy

zase v Americe. Ale to je daleko; a vzdor tomu, že Angliané pova-

žují se za první národ zemkoule a amerického zahraniního mi-

nistra, jenž nediplomatické, naivní noty posílal, za starého hlupáka,

jezdila ped temi roky j edin á lokomotiva americká po kolejnicích

Britanie a dnes není jediné dráhy Spojeného Království, jejíž rych-

líky by postrádaly stroj Unie. (Die amerikanische Gefahr. M.
Wilhelm Allg. Z., 8. bezen 1902.). Ale mezi tím co jediná fi-

nanní politika Anglie jde na fiskální ochuzování Hind, svážejí po

amerických kolejnicích anglické podané v povodí svatého Gangu
i hosty kolem egyptských pyramid a jiných míst pod ochranou Albi-

onu všestrann prosperujících.

Ale i souástky bicykl a most asijských i australských, stroj

psacích a šicích i sazeských, stroj žácích i mláticích*i snopy vížících,

a parních pluh pocházejí z Ameriky. Na Nv i Jordánu jdou vtr-

níky americké, v Lond^^n i v Korei jsou elektrické motorové vozy

uliní výrobkem dílen pensylvanských. Zvlášt obrábcí stroje, ony,

které rozmanité živnostenské pístroje hotoví, jdou z Unie po celém

svt.
Vedle uhlí i do Anglie (Wales), železa, mdi, niklu, konserv

masových, ale i brambor (do I rska!), vyváží Amerika víno, mouku
med, a hlavn ovoce i sušené a erstvé po celém svt. Do války trans-

vaalské byla Anglie nejbohatší zemí svta, dnes jest jí Unie. Avšak
co jest hlavní, mimo Rusko, které k témuž bodu dospje, až více

k hospodáství polnímu pihlédne, jest Unie dnes v úpln racionálnem

pomru svjch agrárník i dlník prmyslových. Polní výtžek ne-
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nutí Amerikány, než kupovati vci luxu. ten moment je dležitý a pak

onen stžejný bod celého systému, z nhož jen u Kuby jest pozoro-

vati odchylku : náruživost pro mír. Amerika i pí choutkách impería-

listických platí 205 milion dolar na vojsko i lodstvo, Evropa pí
nkolika spolcích jedinému míru platících, vydává v téže dob 1380

milion. Mezi tím, co v Americe 80 tisíc muž jest odvedeno od práce

rolní i prmyslové, odvádí jích Evropa úplné 4 miliony ve svých

stálých vojskách. Starostí Evropan jest, jak sehnati ohromné miliardy

na pasivní vojsko a opt vojsko. Ameriané hledí, jak by nejpohodl-

nji sehnali podmínky pro rozvoj svého prmyslu. Pomalu pechází

í jedna atlantická linie parníková za druhou bud" ásten, bu docela

do rukou amerických a jednoho dne budou nabízeti nám zde u nás

výrobky své dobývajíce nás od pístav moských, již nikoliv sv-
tových, nýbrž naších, tlaíce nás. již nuceni budem zdražovati suro-

viny své i niiti trh svj evropský posud neutralný.

Evropa i s hospodásk}- probudilým Xmeckem, na ten as po-

liticky vn nej labilnjším staví si svj trust dle princip svých, jak

praví tabulka následující

:

Unie i s Anglií Rusko, Nmecko s Francií

na lodích 11,C(X).000 tun 3,750.000 tun
rybáství 320.00U j> 100.000 »

uhlí dobývá 405,000.000 » 13=í,000.000 >

železné rudy 2.0,000.000 y> 20,000.000 »

píjem 377,000.000 liber sierl 405,000.000 liber št.

voják 1,000 000 7,000.000 (!!)

lodí válených . 410 381

Týž motiv, jenž vedl k poízení trust ve svt obchodním a pr-
mvslo^'ém v Americe, vede i evropské mocnosti ku koalici svtové, ta^'^

miliardei, zde státy zaízení perzného. Rozdíl ale v obou tch pí-

padech jest ten, že naše energie spoívá opt v systému nepro-

duktivném, kdežto Amerika bude mocí myšlení i mohutnou energií

svoji vnovati vj-hradn podpoe podnik svých prmyslov3''ch v sy-

stému produktivném.

Pan W. T. S t e a d v Rewiew of Rewiews snaží se ve lánku

The Amerícanísation of the W o r 1 d ukázati, že jest

otázkou asu. kdy Amerika pohltí Anglii, ovšem ve všem míru i krok

za krokem, ba ukazuje, že má Unie sít své roztaženy po celé zem-
kouli. Rok 1903, obnovení smluv obchodních, ukazuje nám více;

v programu Ameriky roku 1776 nebylo psobiti vlivem prmyslovým
v celý svt, aniž pomýšleli initi tak vsthovalci evropští, za to

Evropa theoretisujíc skuten kulturou zaujala svt! Podivné jsou

cesty Boží s lovenstvem a jeho ideami: starý uitel je bit od žáka

pedagogicky nepodaeného, jehož ze školy vyhnal — v obchodu i pr-
mj^slu. Ten žák dnes je seriosní prmyslník i výborný obchodník,

dlá zboží dobré za nejrafinovanjšího rozdlení práce. U nás mnozí

považují za obchod obratný lití piva obyejného do plzeského.

*
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Vulkanická katastrofa na Martinique. Jest známo z denních

list, že od 23. dubna pozorovány na ostrovech antillských porušené

khdné pochody vulkanické, na nž již obyvatelé úpln sob uvykli,

dokud normální prbh jevily po 50 let nerušený. Otese-li se zem
v krajin, kde ron poítají s 600—1000 zemtesy více mén ener-

gickými, zarazí se publikum, eká, co bude dále, ale vytrvá, vždy ono

ví, že pda jeho jest zvláštní. Potká-li na každém kilometru své pro-

cházky výrony plyn siiitých a síroivodíkových ze zem spolen
s párou vodní velmi horkou, v níž obas i soli z vody moské dokázati

umíš, pak víš, že nestojíš na bezpené pd pražské, fundované ve stá-

lém útvaru zemském, aniž že stojíš na boulevardu paížském, pod nímž

leží stametrové silné usazeniny starých moí. V zemích stálého otásán?'

seismického uvyká lovk a neprchá, ale jinak zvíe. Dlouho ped moc-

ným výbuchem Mt. P e 1 é e vyli psi celé dny v noci, skot buel ve stá-

jích, odvázán prchal ve zmatku, všechna zvíata divoká utekla z lesík

odmlevšího se vulkánu i hadi odlezli a zpvní ptáci, tam hojní, prchli.

Zvíata jsou opatena zvláštním jemným citem, jejž lovk nemá.

Neger pro zloin zabití v St. Pierre ve sklep zavený pestál hrzy,
jímž msto podlehlo, i zstal dole pod zemí živ a zdráv, plyny ze zem
tudíž unikati nemohly zdraví lidskému škodlivé, ale jemná, chvní
mohla pocítna býti zvíetem, nikoli pak lovkem. Na klasické pd
zemtesné v Japonu inil prof. Sekiya pokusy s bažanty, kteí pra-

videln dlouho ped zemtesením je pedvídají. Taková prognosa ze-

mt-esení v ped zstává úkolem vd i jemným strojm její.

Ostrov Martinique žil život utšený uprosted vegetace bohaté,

usmvavé. Nejvyšší kopec dímal, v hloubce ml ohnivý jícen ucpaný,

kráter jeho zevní vyplnn byl jezerem, jež lákalo ku koupání i vesla-

ským cviením mladý svt st. pierre-ský. 19. dubna zahájena vnitní

akce a nové orogenické sestupování se v systému centráln ame-

rickém, 23. objevil se první obláek na Mont Pelée, 3. kvtna už

obláek byl rozsvícený a klokotala již láva v oteveném jícnu, 4. již

tak zvaný popel sypal se kolem, a 5. láva vytékající obklíila již varnu

cukru ttinového utrácejíc životy lidské. Dne 6. a 7. zasedaly komise

kalmující, vulkán zachoval pímí, na 8. ureno slavnostní T e

D e u m, když po dva dny zbožný lid chválil Boha Tvrce prose za

milost i spativ uklidnní. Že 5. kvtna rychle ustoupilo moe o 300

stop patrn následkem propadnutí se dna do hloubek stametrových,

že tím propadnutím slaná voda pronikla až ku žhoucímu reservoaru,

že tam dole rovnají se tisíciatmosferové tlaky hrozící zkázou i po-

znamenávané seismografy až v Edinbourghu i na ostrov Wightu,

nikdo nevdl. Lid podšený pijímal ve všech chrámech tlo Pán,
zpovídaje se, ale tuše (dle dopis do Anglie i Francie došlých) vcí
horších.

Hrozný byl zjev dne 8. ráno. Do vnitra sopky vnikající voda

rázem pemnna jest v páru, tlak páry stoupal náhleji než její
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temperatura. \"oda ve pi loo" pi tlaku i atmosféry, pi i8o' pod

10 atm., pi 225° pod 25 atm., pi 600° pod 1200 atm.. pi 1300'^ (bodu

tepla rozžhavené tekuté lávy) asi pod 10 tisici atmosférami. Vedle

tchto mechanických efektu rozloženy chloridy solí moských v strašný

chlorovodík, sirníky zemské v sirovodík i kysliník siiitý, plyny

vesms hrozn dusivé a ve vod tak v^^soce pehaté pomrn jen

málo rozpustné. Snad i kysliníky uhlíka vznikly. Píšerný tlak plyn
tch zdvihl konen sloupec roztavené lávy a plyn vodní zhustiv se

v páru utvoil sloup z dola rozsvícený, jenž o vysoké teplot své i che-

mických vlastnostech ve t e c h minutách udusil obyvatelstvo 25.000

osob. .Na lodích i v domcích polních zachránných slyšeli obyvatelé

zcela zetelné ojedinlé V3'buchy hrozné, které asi jinak nebude lze

vyložiti, než že voda z hlavního kráteru, ze zmínného jezírka, náhle

se propadnuvši k tak rozžhavené láv se dostala, že se rozložila

v prvky. Kteíž opt za hrozných výbuch se sluovali ve vodu. (Ta-

ková zpráva o roztrženém Bessemerov konventru, jehož ocel rozta-

vená do vody vletla a pak hrozný výbuch zpsobila, jest z Francie

známa)

.

I páry vodní asi bylo mnoho. Výbuch daleko menší r. 1865 na

Etn pozorovaný, vyhnal pes 2 miliony kubických metr vody ja-

kožto páry (Fouqué). Utvoení se páry z plynu vodního vysoce roz-

žhaveného mlo za následek mohutné projevy elektrické, sražení se

plyn vodíka s kyslíkem ve vodu mlo v záptí silný náraz vtru
okolního, jímž lidé ku sopce se pitaženými zejm pravili. A'oda ku

rozžhavené láv do vnitra sopk}^ dospvši okamžit ji zchladila a v nej-

jemnjší prach rozdrtila, prach ten byl záhy v}^fouknut i pokrý\'al

na sta kilometr zem sousední i parníky a lodi po moích plovoucí.

Konen i láva tlaky spodnjšími jest vyzdvižena a roztrhána lítala

• kolem v kusech žhoucích rozmanit velikých. Popel kemiitý se sra-

ženou párou jakožto velé bahno zatopil smavou krasavici antillskou,

háje životem kypící jsou znieny, stromy stály v plamenech, msto
hoící ítilo se na zadušené, i po smrti k Nejdobrotivjšímu ruce

vztahující obyvatelstvo. Láva hrnouc se z výhn zemské obklopovala

šastné vily venkovské i továrny na cukr i rum a pekla pozvolna vy-

sílené hrzami boháe i dlníky, konen vrhla se do moe. které

stouplo ve var klokotný. Zmítáno otásáními ohromnými, rozvíeno

propadáními podmoskými dovršovalo more hrzy lodník ; nikdy,

praví, pohyb takový A'ln takových nevidli.

25. srpna 1883 mezi Jávou a Sumatrou vyhozeno temeno hory

Krakatoa do povtí : Zem zatásla se až ku protinožcm, vlna vzdu-

chová pozorována po celé Zemkouli obešla tikráte celý zemský
obvod zmítajíc všude sloupcem rtuti barometrické. 18 milion kub.

metr zem rozhozeno, 36 trilion kilogram prachu a popele vulka-

nického vyhozeno do výšky až 20 kilometr. Prach ten koloval se

Zemí pes dva roky a zpsoboval nezvyklé ervánky a západy Slunce.
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Úplná temnota a liják balma sopeného trvaly i8 hodin, moe odho-

zeno výbuchem vrátilo se vlnou 35 metr vysokou a zpláchlo 40 tisíc

domorodc, jichž kosti i nehty a vlasy nacházeny ve vnitnostech

oblud moských.

To byl nejvyšší efekt vulkanický od pamtí historických.

A bohyn hawaiská Pelée s vlasy z vlny skelné zlobí se na lid,

jenž kult její opustil, i hází plameny po nm, lid v ni už neví a ona

bývala také dobrá, nyní se mstí, a nynjší Božství, to pravé, k jehož

služb zvony práv zvaly, též lid opustilo. A bozi japonští jsou zrovna

tak nedtkliví a kopec B a n d a i s i a n r. 1888 docela kulatý a révou

i ovocnými stromy posázený, zcela neoekávan rozzuil se u výbuch,

vyhodil 1600 milion kubických yard kamení s takovou prudkostí,

že kusy spadlé hluboko do zem se zarazily. Lidstvo je tak velice zlé.

Též na St. Vincentu sopka Soufrire hned 5. kvtna jevila ne-

pokoj a do dneška není klidnou. Ansílická royal Society vyslala vý-

pravu uenc ku prozkoumání místa katastrofy, tisíce vzork popele

a kousk vyvržených posílány jsou na stanice výzkumné. 18. kvtna
v Autunu ve Francii starý zcela vyhaslý vulkán St. Picrre de Va-

rennes mezi Couches les Mineš a L.e Creusot jevil nepokoj, podzemní

huení a otásání alarmovaly obyvatelstvo ; dne 24. kvtna v Ham-
burku spadl déš ,,krvavý" s nesetným hmyzem c a r a 1) u s c o c c i-

n e 1 1 a, jenž bezpochyby byl pihnán z ]\Tartinique ; dne 25. spadl

šedivý sníh v kantonu lucernském, zvlášt v Laní^enthalu, jakmile

byl roztaven, zanechal popel. V noci na 26. kvtna v Lublani pocítny

ostré nárazy zemské.

Guvernéi ostrov kolem Martinique tiší rozilené obyvatelstvo,

které je podncováno bezmyšlenkovitými Kasandrami, prorokujícími

epidemie, tornados, nové erupce ba i propadnutí se ostrov. V er-

venci ovšem v tch koninách pravideln tornados zapoínají. Bh bud

správám ostrov milostiv, již nyní veliké majetky nabízeny jsou pra-

lacino. Pro b}' mly Antilly se propadnouti? Moe z nich odneslo

co mohlo, odmvslíte-li si A^odu, trely by hroty jejich do výšky 18.000

stop, tak jak Kordilery trí do výšky nad dnem nejhlubších moí.

Spíše vyzdvižení Antill po té katastrof jest oekávati, jak myslí

pan M i 1 n e, znamenitý g^eolog, seismolog anglický i znalec ostrov

tch oitý.

Velmi zajímavou zprávu o ..šílených skocích busoly" podává

komandant anglické lodi Rod dam, jež pozoroval dívaje se z bez-

prostední blízkosti na katastrofu St. Pierreskou dne 8. kvtna.

Magma velmi mnoh.é, vulkanické, jeví vysoce magnetické vlastnosti,

a mají výbuchy vulkán vliv na pohyby stelky magnetické. Jakmile

se vulkán chystá k výbuchu, doznává tekuté magma hlubokých zmn
chemických, fysikalných i pošinování mechanických. Ty zjevy musí

býti v okolí pozorovati a odtud bude nejspíše vd zapustiti výzkum,

jenž by mohl varovati ped katastrofami. Ovšem nejsou ty pomry
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jednoduchý. Dne 7. kvtna vyrazila sopka S o u f r i r e na St. \'in-

centu a zahubila 2000 lidi, 8. kvtna P e 1 é e zniila 40 tisic lidi na

Martinique, 17. kvtna první zniila severni ást svého ostrova, 20.

kvtna druhá dorazila St. P i e r r e. Výbuchy Soufrire jsou pozo-

rovány seismicky na Wightu u Anglie, kabely S t. L u c i a-M a r t i-

n i q u e, S t. L u c i a-V i n c e n t. S t. L u c i a-G r e n a d a byly pe-
trhány, ale v St. Lucia. která je uprostí'ed mezi obma vulkány, ani

sopky ani prameny vroucí síry neodchýlily se ze stavu normálního.

Jak komplikované jsou ty pomry!

Otázka o turinském Sto Sudario, prostradle, v nmž tlo
Spasitele bylo od Nikodéma pohrobeno, zajímá inteligentní kruhy

evropské. Vynikající theologický badatel Fr. X. Kraus vypoítává

ve své reálné encyklopedii starožitností kesanských celou adu ta-

kových Sacrae Si dones, z nichž nejvtší úct se tší Siidario

turinské, uložené v dómu St. Giovanni ( v kapli zvané del SS. Su-

dario). Toto pochází od Gottf rieda I. ze Charny. pána na Sa-

voisy a Líre, jenž v bojích na Cypru a Rhodu prý je ukoistil, a

v chrám v Líre umístil (r. 1353). Sudario pišlo do Chambéry a po-

zdji do Turínu. Jsouc majetkem rodiny Savojské tší se úct domu
královského i lidu italského. Roku 1898 bylo toto sudario fotografo-

váno a veškerý výzkum jeho i celá historie podrobn vypsána v Ar-

thur L o t h, Le Portrait de N. S. Jesus Christ apres le Saint-Suaire

de Turín. Paris 1900. Na fotografii oekáván ovšem negativ tla na-

šeho Spasitele, nebo prostradlo obalovalo tlo se všech stran. Na
míst negativu však objeven fotografický positivní obraz. Pan L o t h

vyložil tu nápadnou okolnost vtou, že tlo v hrobce a v a i t é t é

photograpliié sur son lince ul par un operáte ur in-

V i s i b 1 e. Zjev sám sveden s mohutnými projevy svtelnými pi
Vzkíšení Pán a fotografie uvedena v analogii se známými úkazy,

o nichž mnoho psáno bylo v letech 50tých p. stol., jakoby na tle

bleskem ztížených stínokresby lidí a jiných pedmtu blízkých nalé-

zány byly. Ba pan L o t h jde dále a praví : peut-tre les nouvelles the-

óries sur la lumit-re, inaugurées par les beaux travaux du prof.

Roentgen, permettront elles entrevoir une explication scien-

tifique du phénoméne.

Skuten ped krátkém pedložil známý zoolog pan Y v e s D e-

lage francouzské Akademii práci p. Vignona ze Sorbonny, jenž

zpsobem pírodovdeckým celý zajímavý úkaz vykládá. Celou adou
pokus ukázal, že i za tmy mže z medajlí zinkov>Tn práškem posy-

paných neb z plech zinkových na povrchu rozr\'tých ano i psobením

amoniakalných výpar na tkaniva impregnovaná smsicí práškova-

ného aloe i oleje olivového získati stínové obrazy v jemných konturách,

obrazy, které vznikly jemn strukturami povrchu odstínovanými che-

mickými reakcemi. Aloe ku p. má v sob látku bezbarvou, která mže
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11 pítomnosti žíraviny a vlhkého kyslika vyvolati obrazy hndé podle

rozptýleni látek tch i psobení oxydace. Pokusy s potem zvlášt ne-

mocných v horece takové obrazy skuten vyvolaly. Pí'i tchto expe-

rimentech zajímavých a zajisté pozornosti hodných vzpomenul pan

V i g n o n turinského sudaria a shromáždní uené i pírodovdecky
zvdavé mlo za to, že vdecky dokázána jest autentinost obrazu

na prostradle i se všemi historickými pívšky, které se sudariem byly

i jsou spojovány. Ba nechyblo i nadšenc, kteí zde v té argumen-

taci vidli tsné sblížení vdy exaktn s bohoslovím.

Uení katolití znalci starožitností poukazují však ku logice jiné:

papež Klement VII. zakázal dne 6. I. 1390 ctní prostradla v Li-

rey, kaiionikus z Romans ve Francii Ulysse Chevalier provedl

dkaz, že prostradla ta byla ve 14. století malována a neplatila za

nic jiného než za tkaniva malovaná. Uení jesuité (Analecta B o 1-

1 a n d i a n a) souhlasí se Chevalierem, klérus turinský ovšem oponuje

odmítaje i oprávnnost buly Klementovy jakožto vyhlášky papeže

avignonského. V Times jesuita Thurston uvádí celé jednání

na pravou míru a jííklad svdí stále opakovanému i)ravidlu : ve práci

vdecké rigorosnost naprostá, v sousledcích a dedukcích stízlivá

opatrnost. Francouzská Akademie nemla ku ei pana D e 1 a g e-a

mleti, to v protokole poznamenané tehdejší mleni není' dkazem
tak silným, jako nepoznamenané mlení, které pozorujeme nyní.

L. Olivier: La Bosnie et rHerzegovine. Referuje J. V,

Daneš. (Pokraování.)

Tvrdívá se, že Bogomilové, kteí pi dobytí Bosny Turky pe-
stoupili k islámu, jen na oko stali se muhamedány, ano prý v zapadlém

údolí Drežnickém v Hercegovin udržují se tito sektái dosud pod

rouškou islámu ; zdá se však spíše, že jen nkteré starobylé zvláštní

zvyklosti daly pvod k této domnnce.
Hrdá šlechta muhamedánská, naplnná nenávistí a pohrdáním ke

všemu kesanskému, byla pinucena po hrdinném zoufalém odporu

podrobiti se okkupaci rakouské. Celkem s resignací oddali se vyzna-

vai islámu novým pomrm, vtšina smíila se s osudem svým a z-
stala v zemi pod vládou moci evropské, v srdci ovšem oddána sultánu

a naplnna vírou v stálou svojí píslušnost k íši chaiifov.

Vláda okupaní považovala za svj úkol získati si spokojenost

a snad i píze muhamedán, aby odvrátila jich hromadné vystho-

vání, které dosud ve všech Balkánských zemích vlád porty odatých

stalo se skutkem. Vláda zdržela se úpravy agrárních pomr ve pro-

spch kesanských kmet, postavila v elo samosprávných obcí vtši-

nou muhamedány, šetila úzkostliv všech jejich náboženských i práv-

ních obyej a uznávala stále postavení muhamedán jako pední tídy

spoleenské mezi domorodci. Ovšem i tu pojistila si vliv na správu

záležitostí náboženských, vzala do správy státní soudnictví, provedla
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ástenou úpravu školství a centralisaci správy fond náboženských
(vakuf) pod svým dozorem. Vláda chce pokusiti se o kladné ešení
problému, zda mohou se vyznavai islámu pizpsobiti kultue a spo-
leenským pomrm evropským. Tato snaha dosud nepotkala se s ne-
zdarem. Ruch vystéhovalecký v Bosn a Hercegovin dosud nedosa-
huje povážlivé výše. Zda dojde k podobnému procesu, jako díve
v Srbsku, ecku a v nejnovjší dob v Bulharsku, i zdaí-li se plány
vlády, dosud ovšem ani pedvídati nelze.

Zásadn postupovala vláda proti všem tem hlavním kultm ná-
boženským v zemi dle stejného principu. Moderní pojem odlouení
státu od církve byl v pedokkupaní Bosn proveden tém úpln

;

vláda nová pomr ten zrušila a uinila církve závislými od státu a tím
též stát od nich ; nezdá se, že by tato zásadní zmna, s odporem
vtšiny obyvatelstva se potkávající, byla píznivá klidnému rozvoji

zem, státu i církví.

Nejvíce svdí okkupace rakouská židm. V Bosn žije od XVI.
stol. ást žid ze Spanl tehdy vyhnaných — Španiolové (Sephardim),
kteí dosud mluví dialektem španlským ; od okkupace dosti etn
nasthovali se do zem ritem a mravy od Španiol se lišící židé severní,

nmetí Aškenazim. Španiolové koncentrují se hlavn v Sarajev, liší

se prý poctivostí velmi od žid nmeckých, kteí i v Bosn nalezli

výhodné pole pro neblahou svou innost. R. 1879. bylo v Bosn 3426
žid tém vesms Španiol, r. 1895. poet jich obnášel již 8213
duší a to 5729 Španiol a 2484 žid nmeckých. Španiolové pizp-
sobily se bhem staletí v kroji i zvycích velice svému okolí, nyní
však o pekot snaží se vyhovti novým módám západním.

Evangelík jest v Bosn dle sítání z r. 1895. 2563 konfese
augspurské a 1030 reformovaných.

Ze všech živl obyvatelstva Bosny a Hercegoviny židé a katolíci

nejpíznivji pijali okkupaci rakouskou a dosud též jsou s novou vládou
velmi spokojeni.

V dalším odstavci pechází auktor na stanovisko okkupaní vlády
k národnosti slovanské. Rozhodn staví se proti mínní, že vláda

hodlá germanisovati obyvatelstvo zemí sob svených
;

poukazuje
k tomu, že vyjma vnitní jednání s centrálními úady, vojsko a snad
i správu železniní, jeví se jazyk zemský, srbsko-chorvatský, eí úední,
že všude šetí se písn rovnoprávnosti latinice, kyrillice ano i písma
tureckého, že ve školách, až na nkolik soukromých a katolických

konfessionálních škol nmeckých, jest vesms srbsko-chorvatská e
jazykem vyuovacím, že úednictvo vtšinou slovanské, samo vzepelo
by se pokusm odnárodování.

Ovšem, že sféra nminy daleko se tu rozšíila, že ve školách

veliká váha klade se nauení se nmin, to uznává auktor sám. Tento
zjev spadá na vrub rznojazyného úednictva práv tak, jako domácího
obyvatelstva, které velmi rádo uplatuje svou znalost nminy. Maar-
ština nedošla dosud v zemích okupovaných významu žádného. Kolonie
nmecké jsou prý potem i silou tak slabé, že od nich nemže hroziti

germanisace okolí, naopak spíše se zdá, že kolonisté sami pomalu se

52
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asimilují svému okolí. »Bosna a Hercegovina jsou zem skrz na skrz

slovanské, které zstanou slovanskými pod vládou rakouskou, jako jimi

byly pod mocí tureckou*. Pokus germanisovati neb maarisovati tyto

zem skonil by pro monarchii zajisté nešastn. Spíše prý nese se

psobení nkterých initel k tomu, aby slilo se všechno obyvatelstvo

v jeden národ »bosenský«, který posílí živel slovanský v íši, až jednou
zem ty s ní spojí se stálým svazkem.

Mezinárodní postavení Bosny a Hercegoviny jest provisorní.

Rakousko-Uhersko zaídilo se tu tak, že zjevno jest, že nehodlá jich

více vydati, ovšem prozatím nechce též zmny pomr, pestávajíc na
úloze, jakou vykázaly mu úmluvy Berlínské.

Zajisté neujme se iniciativy k definitivnímu rozdlení evropského

Turecka, aby uplatnilo pretense své na Makedonii a Albánii, a rovnž
nepokusí se o annexi zemí okkupovaných, jež vedle zápletek mezi-

národních, jist by zpsobila rozrušení vnitního organismu íše. Kam
by se mla Bosna pipojiti, k Vídni, k Pešti, i k autonomnímu Chor-

vatsku Mla by snad zstati íšskou zemí ?

Zajisté na ten as pinesla by annexe monarchii více zmatk
nežli výhod.

Domnívám se, že nebude zbyteno podati i struný obsah pehledu
»nynjší správy v Bosn a Hercegovin*. Centrální vrchní správu vede

íšský ministr financi, v ele vlády zemské stojí kommandující generál

15. armádního sboru jako zemský chef a vedle nho civilní adlatus.

Civilní správa dlí se ve tyi sekce, správní, finanní, justiní

a stavební. Territorialn dlí se zem v 6 kraj a 54 okres. Samo-
správu pravidelnou má 95 obcí, '/s zastupitelstva jmenuje vláda a ^j^

volí obanstvo ; starostu a radu ustanovuje vláda.

Katolický arcibiskup se sídlem v Sarajevo má suffragany v Mo-
staru a v Banjaluce. Kapitula jest jen pi arcibiskupství. Celá provincie

církevní má 20 dkanství a 154 farností. INIyln tu uvedeno, že

Bosna a Hercegovina tvoí jedinou provincii ádu Františkánského,

jsou provincie dv s centry Sarajevem a Mostarem. K ádm tu vyte-
ným — Trappistm, Milosrdným sestrám, Sestrám drahocenné krve

Kristovy, Sestrám božské lásky — pipojiti dlužno Jesuity^). Pravo-

slavná církev má ti metropolie, Sarajevskou, Mostarskou a Dolno-

Tuzelskou. Farností jest 286 a klášter 11, ne tyi, jak kniha uvádí.

V elo kultu muhamedánského postaven vládou okkupaní Reis-el-

Ulema se 4 clenou radou (medžlis) se sídlem v Sarajev. V soukromo-

právních záležitostech muhamedán soudí dle institucí koránu kadiové-

soudcové šeriatští. V každém kraji jest po jednom muftim. Liturgickou

službu vykonává v 1043 džamijích 1090 imam a 909 muezin. Soudy
a nadace (vakuf) sveny jsou ve správu okresních kommisí, nad
nimiž stojí zemská vakufní kommisse v Sarajev. lenové kommissí

tch jsou ovšem vesms muhamedáni.
Ob sekty židovské mají zvláštní svoji správu záležitosti kultu.

•) V nejnovjší dob pibyly školské sestry v Mostaru.
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Nejvyšší hodnostái tí hlavních vyznání jsou státní úedníci stejné

hodnosti se stejným platem. Ve výtu tomto scházejí evangelíci, kteí
mají ti farnosti.

Okkupaní armádu tvoí 15. armádní sbor — 22.000 muž —

,

pošta, telegraf a normální tra z Doberlinu do Banjaluky jsou ve

správ vojenské. Kontingent vojenský odvádný z Bosny a z Herce-
goviny tvoí 4 pluky pchoty a 13 škadron horského vozatajstva.

etnictvo ítá 2800 muž. Kapitolu sedmou tvoí Olivierv referát

o vdecké innosti v Bosn a Hercegovin. innost vlády v tomto
ohledu zasluhuje uznání. Péí a nákladem státním organisována služba

meteorologická, založeno bylo a vydržuje se zemské museum, s péí
o veejné zdravotnictví spojena jsou pozorování demografická a patho-

logická ; o výsledcích officielních studií vdeckých v rzných oborech
vydala vláda cenné publikace.

První stanice meteorologické založeny v Bosn správou vojenskou
roku 1882.; od r. 1886. zemská vláda sama ujala se organisování

stanic pozorovacích, r. 1898. ítala sí, po celé zemi se prostírající,

87 stanic civilních a deset stanic vojenských.^) Mezi nimi jsou ti

stanice prvního ádu, opatené výbornými pístroji registrujícími.

Observatorium na Bjelašnici, 2069 m. nad moem, jest první tohoto

zpsobu na poloostrov Balkánském. Na stanicích tch konají se

též záznamy o zemtesení, nejnovji opateno též nkolik pístroj
seismografických. Výsledky pozorování obsahuje každoron vycházející

publikace, zpracovaná Ph. Ballifem, zasloužilým editelem služby me-
teorologické.

V zemském museu sousteuje se vládou podporované bádání

historicko-archeologické i pírodovdecké. Sbírky tohoto ústavu, akoliv
oteveny teprve r. 1888, vynikají bohatstvím; to zejména platí o sekci

archaelogicko-ethnografické, pro níž Bosna sama chová poklady
ohromné. K museu pojí se bibliothéka s pkným materiálem pro

studium zemí balkánských. Nákladem musea vydáno nkolik nákladných
publikací vdeckých.

Péí vlády organisována též služba lékaská a veejné zdravot-

nictví. Ped okkupací bylo v Bosn 6 léka a nkolik nadaních
nemocnic. Vláda podporovala usazení se léka v mstech venkovských,
zídila a udržuje nákladem státním nemocnice ve vtších mstech.
R. 1894. vystavna velká, modern zaízená zemská nemocnice v Sara-

jev. R. 1897. zavedeny bezplatné ambulance v krajinách, kde není

nemocnic. Zdravotní rada bdí nad opateními proti nemocem nakaž-

livým a epidemiím. Statistika zdravotní podává tato data: na 1000
osob pipadalo r. 1897. u muhamedán 35"33 porod, 315 úmrtí,

u pravoslavných 42-17 porod a 86 5 úmrtí, u katolík 42'98 porod
a 33"3 úmrtí, u Spaniol 37 49 porod a 236 úmrtí

;
prmrn pak

u všeho obyvatelstva 39'86 porod a 33"41 úmrtí, pebytek narozených

*) R. 1900. bylo stanic již 100 ; viz Ballif : Organisation des service mé-
téorologique en Bosnie-Herzégovine. Paris 1900.
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6 45 na lišíc, což repraesentuje roní vzrst domácího obyvatelstva

o 10.239 osob.

S výjimkou dosti ídkých pípad lepry a rozšíení zimnic v krajinách

moálovitých, objevují se v Bosn jen nemoci i v stední Evrop hojn
se vyskytující. Intensita mnohých zmenšila se již nápadn vlivem

úelných zaízení zdravotních. Tak zejména tyfus díve velmi rozšíený

zmizel tém v nkterých mstech po zízení vodovod a kanalisace

;

neštovice, které díve s ohromnou intensitou vystupovaly, vlivem syste-

maticky provedeného okování objevují se mnohem slabji ; difterie

a dysenterie rovnž pozbyly mnoho své síly. Z nemocí nakažlivých

velice rozšíeny jsou zejména tuberkulosa plicní, syfilis a nemoci

kožní. Alkoholismu podléhá znaná ást obyvatelstva. Ron vypije

se as 65.000 hl. lihovin, z toho asi 50.000 výrobky domácí, 54.000 hl.

piva a 60.000 hl. vína.

Ped r. 1878. existovala v Bosn jediná tiskárna, kde tištna

státní naízení a officielní asopis »Bosna« vydávaný srbsky a turecky.

Pomry za okupace nejsou píznivý vývoji soukromých tiskáren,

kterým hrozí stálé nebezpeí náhlého odntí státní auktorisace. Jediná

státní tiskárna opatena jest moderním zaízením, ostatních jedenáct

jsou vtšinou velmi primitivní. Závod knihkupeckých jest v celé zemi

tináct, menších sklad ticet. Hlavním pedmtem prodeje jest lite-

ratura lidová. Periodická literatura obmezena jsouc rovnž písným
dozorem státním, vyvinula se dosud velmi kuse.

asopis politických jest šest: v Sarajev officielní s-Sarajevski

List«, vycházející tikrát za týden, tištný latinkou i kyrillicí; polo-

officielní denník Bosnische Post; týdenníky »Bošnjak« a »Rehber«,

orgány to muhamedán ; v Mostaru »Osvit« zastupující zájmy kato-

licko-chorvatské a »Srpski Vjesnik«, orgán srbské strany opposiní.

Tendenci »nábožensko-didaktickou< sledují >Vrhbosiia«, trnácti-

denník, orgán katolického arcibiskupství v Sarajev, msíník Fran-

tiškán »Glasnik Franjevaca« a »Istonik«, trnáctidenník srbský,

orgán metropolity sarajevského.

Náklad žádného z tchto asopis nepesahuje 1000 exemplá.
asopisy vdecké a literární — nepoítaje v to oba asopisy musejní

— jsou tyi : trnáctidenní, nádhern vypravená Nadá, vydávaná

vládou ve 1200 exempláích latinkou a 300 kyrillicí; j>Školski Vjesník*

rovnž v dvojím vydání ; neodvislé srbské asopisy trnáctidenní

»Bosanska Vila« v Sarajev a msíní »Zora« v Mostaru.

O školství v Bosn a Hercegovin referuje Olivier v kapitole osmé

zpsobem snahám vlády velmi píznivým. Školství ped okkupací bylo

tém bez výjimky konfessionální. Školy muhamedánské vydržované

z fond nadaních (vakuf), neb nákladem státním,*) dlily se na

školy ist náboženské (mekteby a medressy) a školy laické, z nichž

nejdležitjší byly ruždije, ústav uitelský (darul-el-mualimin) a vo-

jenské školy (mektebi idalia). Školy katolík pojily se k farám a klá-

šterm, byly podporovány hojn zvlášt z Rakouska. Školství pravo-

*) Z fondu všeobecného pro úely vzdlávací (mearif sanduk).
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slavných rozhodn nejpokroilejší a nejetnjší vydržováno bylo

obcemi a požívalo subvencí zejména z Ruska.

Vyšší uilišt — nepoítáme-li ruždijí a medress muhame-
danských nevyhovujících našemu pojmu — mli toliko Srbové, totiž

reální školu a ústav pro ženské práce v Sarajev a seminá pro vý-

chovu duchovenstva v Banjaluce.

Postup vlády v otázce školské byl asi takovýto : ponechány školy

konfessionální, které mohly existovati bez subvence státní ; ostatní pe-
"mnny v obecné interkonfessionální, jichž vedle toho zízen znaný
poet. Stát pevzal úpln do své správy zízení a udržování škol vyšších

a odborných.

Nejmenší zmna stala se ve školství muhamedánském, mekteby
i medressy ponechány ve správ vakufní, jen nkteré mekteby (tak

zvané reformní) musily se za subvenci státní podrobiti rozšíení

uebního programu. Z ruždijí pevzato 6 do správy státní a zreformo-

váno ; nov založena státní vysoká škola šeriatní pro theologii a právo

muhamedánské, urená zejména k vzdlání šeriatních soudc — kadi.
R. 1895 mla škola tato 45 poslucha.

Ke školám konfessionálním s moderním uebním programem
pidružily se nyní potem již daleko je pevyšující interkonfessionální

obecné školy státní a neetné školy soukromé. R. 1897-8. existovalo

25 škol katolických, 60 pravoslavných, 1 židovská a 175 škol státních,

z nichž 54 vznikly pemnou škol pravoslavných. Poet žactva v škol-

ním roce 1896-7. vykazoval tato ísla: školy obecné mly 18.496
žák (4245 muhamedán, 7167 pravoslavných, 6197 katolík, 633
žid), školy pravoslavné 4037 žák, z nich 4.008 pravoslavných, ka-

tolické 2521 žák, z nich 2308 katolík; židovská škola 40 žák;
4 školy soukromé 320 žák, z nichž 231 katolík. O vzrstu návštvy
škol svdí tato dato : r. 1883. mly školy (vyjma muhamedánské)
413 muhamedanských, 4.479 pravoslavných, 2.877 katolických,

295 židovských a 10 žák jiného vyznání, r. 1896-7. 4.254 muha-
medanských, 11.219 pravoslavných, 8.755 katolických, 870 židovských

a 316 žák jiného vyznání. Dívek bylo ve školách státních 2.189,

v pravoslavných 1.223, v katolických 1.771 a v soukromých 49.

Malá pomrn úast muhamedán vysvtluje se návštvou
mekteb a odporem jich proti vzdlání západnímu ; na pomrnou pe-
vahu katolík nad pravoslavnými psobí poet dtí pisthovalc.
Silná návštva státních škol obecných podmínna ástené tím, že

uí se tu písmu latinskému a cyrillskému.

Poet škol státních poteb daleko ješt nevyhovuje, brzké roz-

hojnní jich potu jest nevyhnutelno, má-li skuten prakticky doká-

zati se snaha vlády o povznesení kulturního stavu veškerého oby-

vatelstva.

Stastn vedla si vláda pi zizování škol odborných, jimž cizinci,

mezi nimi též L. Olivier, snad vším právem vyslovují uznání. Všechny
vykazují návštvu dosti znanou, rok od roku stoupající ; ovšem nutno
podotknouti, že intelligence nejeví pízn pro tak zvané školy ob-

chodní, kladouc je níže než naše mšanské.
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I zde jsem nucen obmeziti se na nejnutnjší data. První stední

obchodní škola založena byla r. 1884. v Dolní Tuzle, r. 1896-7. bylo

jich deset s 623 žáky (47 muhamedány, 259 pravoslavnými, 189
katolíky a 53 židy). V Sarajev zízena r. 18S9 stední škola tech-

nická s oddlením stavitelským a lesnickým, tšící se velmi dobré

povsti; vykazovala r. 1896-7. 59 žák (25 pravoslavných, 31 kato-

lík, a 2 židy). Zemská škola emeslnická v Sarajev o 4 oddleních
(truhláství, koláství, zámenictví, práce z kov) mla v tomtéž roce

již 231 absolvent, žák toho roku bylo 87, z nich 12 muhame-
dán, 49 pravoslavných a 23 katolíci.

K povznesení umleckého prmyslu rázu orientálního a oživení

jeho pomocí nové techniky a cizích vzor založeny státní školy

a vzorné dílny; zejména jsou to ústední škola a vzorná dílna pro

inkrustaci, ciselování a rytectví v Sarajev, umlecko-prmyslová
škola s dílnou spojená ve Foi, škola a dílna inkrustaní v Lione,

škola a výrobna koberc v Sarajev, škola k výrob fezv a výšivek.

Všechny tyto ústavy vykazují se výsledky velmi utšenými. Velmi

malou návštvu má dosud škola vojenská. (Dokonení.)

Astronomická zpráva na ervenec. Po desáté hodin veerní
má ervencová obloha tato souhvzdí: Kolem zenitu jsou seskupena

k západu souhvzdí Herkula a pod ním souhvzdí II a d a, K o-

r u n y a B o o t a. Od zenitu k východu je souhvzdí L ý r y s jasnou

V e g o u a pod ním souhvzdí Labuti. V samém zenitu je Hlava
Draka mající podobu tyúhctníka a pod ní k severu vine se sou-

hvzdí Draka kolem souhvzdí Malého Vozu. Soumrn od

Polárky k západu a k východu (v levo a v právo) jsou ve výši

asi 40" nad obzorem severozápadním souhvzdí V e 1 k é h o Voz u

a nad obzorem severovýchodním souhvzdí K a s i o p e j e. Zapadá

souhvzdí Panny a vychází souhvzdí Pegasa s Androme-
d o u. Nad jižním obzorem vrcholí jen asi ve výši 10° souhvzdí

Stelce a nad ním souhvzdí Orla a Hadonoše. Severní

obzor až ku\ Polárce je tém prázdný.

Z obžnic má Merkur dne 15. ervence nejvtší elongaci zá-

padní 21" a je možno jej vyhledati pouhým okem ráno ped vý-

chodem Slunce. Vychází ve 2 hod. 45 m. po plnocí, ili asi i^/o hod.

ped východem Slunce. Velnuše je také jako Merkur dennicí. Vy-
chází o hodinu díve než Merkur. M a r s je v souhvzdí Býka
a vychází as 2 hodiny ped východem Slunce. Jupiter dlí v sou-

hvzdí Kozorožce a vychází v ervenci již v 9 hodin veer.

Saturn je mezi souhvzdím Stelce a Kozorožce a vy-

chází o hodinu díve než Jupiter. Uran je mezi souhvzdím Štíra
a Stelce a Neptun v souhvzdí B 1 í ž e .n c .

Z asteroid možno pozorovati tém pouhým okem Vestu. Dne
2. ervence nalézá se asi stupe nad hvzdami h^, h^, S a g i 1 1 a r i i

a dne 30. ervence tvoí východní vrchol rovnostranného troj úhel-
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níka, jehož druhé dva vrcholy jsou vyznaeny hvzdami X^ a X3
Sagittarii. \'šecky ti hvzdy jsou asi 6. veUkosti a i v malém
divadelním kukátku dobe viditelný.

Povrch Msíce. Povrch Msice vábí od nejdávnjších dob

pozorovatele všech vk, ponvadž je sám tak blízký, že i pomrn
malými dalekohledy lze tisíce podrobností na nm pozorovati. Avšak
dle osvtlení sluneního mní se nápadn tvar a podoba msiních
krajin, tak že nezkušený snadno by mohl zdánlivé zmny za skutené
považovati a tím „dokazovati", že msíní povrch není jenom mrtvá

skála, nýbrž že se na nm stále djí zmny. O skutených zmnách
povrchu Msíce víme velmi málo. První zaruené a vrohodné po-

zorování pochází od Se h r o t e r a z roku 1791. Pozoroval veliký

kráter uvnit Posidonia a shledal, že vnitek nejeví se obvykle

erný, nýbrž šedý a bez stínu, a všecky okolní krátery mly urité

erné stíny. Druhá zmna týká se kráteru L i n n é. M a d 1 e r popsal

jej jako hluboký kráter o prmru asi 10 km. Dnes jeví se jen jako

bílá skvrna s malou a málo význanou prohlubinou uprosted. Xa
zmnu tuto první poukázal J. Schmidt r. 1866. Od roku 1892

zabývá se studiem téhož kráteru W. H. Pickering a popisuje

jej takto: Kráter sám má prmr jen asi 1.3 až 1.5 km. a nalézá se

uprosted jasné skvrny, jejíž rozmry nelze s uritostí stanoviti,

nebo není její obrys ostrý. Avšak i jen pibližným mením, jež

bylo provedeno hlavn roku 1898, ukázalo se, že prmr oné bílé

skvrny mní se s postavením Slunce nad obzorem. V prvních ticeti

hodinách po východu Slunce obnášel 8.8 km. a zmenšoval se pso-
bením sluneního svtla nebo tepla, až když Slunce nad okolím vrcho-

lilo, ml nejmenší délku 5.5 km. „Odpoledne" se opt prmr skvrny

zvtšuje, až pi západu Slunce má opt délku 8 km. I jiné podobné

bílé skvrny pozoroval Pickering a shledal, že také jejich prmr
zmenšoval se s vystupujícím Sluncem, tak že vyslovil domnnku, že

ony skvrny mohly by míti jakousi podobnost se snhem polárních

krajin na Martu, anebo v malém že jsou to útvary snhové, jež se

po výbuchu jako jíní neb snhový prach uložily kolem kráteru

a zvtšují neb zmenšují se podle toho. jak pibývá neb ubývá záení'

sluneního.

Také tvrdí Pickering, že z celé ady pozorování mže souditi,

že z vnitra ATsíce ješt dosud obas vystupují výpary. Zvláš v okolí

kruhového horstva Herodota pozoroval nkolikráte útvar bílý,

znan nepravideln promnlivý. Podobný zjev popisuje A. C h a r-

b o n n e u X v M e u d o n u. Pozoroval Msíc dalekohledem o pr-
mru objektivu 80 cm. a shledal, že jistý nepatrný kráter v .,Alpách"

náhle zmizel, opt se objevil, zase zmizel a tak Inkolikráte. O atmo-

sférické vlivy zemského ovzduší se tu pn/ jednati nemže, ponvadž
je:n nkolik obloukových sekund vzdálený kráter Theatetus byl

stále úpln j*asný. ]\Ialý kráter, jehož se pozorování týkalo, ml
v prmm jen as I km. a oblak, jenž jej. zatemoval, 5 km. G. M-
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Gaudibert tmto vývodm Charlwnneuxa rozhodn odporuje.

Pozoroval prý tutéž krajinu Msíce a dával zvlášt pc\zor na okol-

nosti, jež provázely obasné zmizení malého kráteru v nejbližším

okolí Theatetu a tvrdí, že tak nepatrný objekt zmizí pi
každém znanjším neklidu v našem ovzduší, za to však vtší krá-

tery zdánliv úpln nezmnny zstávají — jen nepatrné podrobnosti

se ztrácejí.

Jiné ,,zmny" popsali G r u i t h u i s e n, L o h r m a n n.

Schwab e, Neison a v poslední dob vedle Pickeringa hlavn
H. J. Klein, Ph. Fauth a L. B r e u n e r. Jenže vtšinou jsou

to zmny vzhledem k obrazm nebo popism, které starší nebo aspo
jiní astronomové zhotovili, tak že tu asi nejjednodušším vysvtlením

zmn mže býti inestejnost osvtlení a nikoli skutená zmna povrchu

Msíce. N.

PEHLED LITERÁRNÍ.

ZE SLOVANSKÉHO SVTA.

Poesie istého umní v ruské literatue. Píspvek k rozvoji

ruského básnictví v XIX. stol.

Ruská poesie XIX. století, jsouc podrobena týmž spoleenským,

politickým, sociálním i ist kulturním vlivm, jejichž krystalisaní

výhní prošla souasná domácí prosa, dala na sebe co nejživji p-
sobit celé ad asových motiv vnjších i vnitních a nassála do sebe

postupn spoustu evropských i národních hesel, pod jejichž intimním

dotykem se neustále vyvíjela, mnila a ujasovala. Na ní se nejlépe,

ponvadž byla tehdy v Rusku nejohnivjším centrem všeho myšlen-

kového kvašení, dají vystopovat jednotlivé duševní proudy století,

které se v ní slily pomrn daleko uritji, osteji a plastitji nežli

v prose. Poesie mla na Rusi pdu i asov díve pipravenu i mkeji
rozrytu a vládnouc šavnatjšími podmínkami pro svj široký vzrst,

rozkvétala i zrála mnohem plnji a bohatji.

Jako ve všech evropských literaturách, roztahoval se i v litera-

tue ruské na poátku devatenáctého století a na pelome dvou ve-

likých vk nechutný 1 ž i k 1 a s i c i s m, sešnrovaný adou úzko-

prsých pravidel a konvenienností. Pi všeobecné nechuti, jakou k n-
mu mla celá niladši g-enerace domácí, nedala se jeho skompromito-

vaná vláda dlouho udržet, jsouc vždy více a hloubji probourávána,

podkopáváina a nejrozmanitjšími spoleenskými i kulturními živly

znemožována. Na okamžik vystídala jej éra plativého s e n t i-

m e n t a 1 i s m u, který však byl píliš nepirozený, rozbedlý a mk-
ký, než aby do souasné literární tvorby ruské zasadil trvalejší ko-

eny. Pežil se velice brzo, už pi svém narození maje v sob zárodky
nutného umírání a byl zvolna vytlaen smrem novým, silným, šáv-
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natým a orig^inelním : romantisme m. který tou dobou na evrop-

ském západ dobýval si už pdu i platnost skoro všeobecnou.

Tyto ti smry se ješt njaký as vzájemn prolínaly, zápasíce

s sebou a rušíce innost jeden druhému. Prvním praktickým vý-

sledkem tohoto mení sil bylo, že padlo na Rusi dosavadní jedno-

stranné akcentování francouzské literatury a zapíinn pítok cizích

národních literatur: anglické, italské a nmecké. Bedlivjší studium

karakteristických zvláštností literatur západních vedlo pak domácí ro-

mantiky k snaze, analysovat ruský život, ruskou spolenost i realitu

a založit tak samostatn národní literaturu ruskou, která mla být

shuštným odrazem ruských mravii, pojm i názor, prhledným
zrcadleni souasných smr a centrem snah ist domácích.

Romantism v istém zvuku toho jména do ruské poesie poprvé

uvedl V. A. Z u k o v s k i j, který však, jsa výborným pekladatelem,

reprodukoval dobré práce vtšinou jen cizí a neml sil, aby je zahál
teplem ruské národní individuality a odvlékl z dosahu pouhých veršo-

van3'-ch imitací. Toto osamostatnní, prohloubení a národnostní oi-

štní ruské poesie vykonal za AI. S e r g. P u š k i n (1799—1837).

který pro ruskou veršovanou tvorbu znamená naprostou emanci-

paci, jako ji v prose znamená N. V. Gogol. Ale Puškinv literární

portrét nerepresentuje nám jen dovršitele a myšlenkového prohlu-

bitele starého smru in nároky i na jméno prkopníka a ideového za-

kladatele smru nového. A v tom leží jeho hlavní literární tžišt, že se

mu prvnímu na Rusi zdailo poesii spojit s realitou, oduševnit ji cítním
ruským i asovým, zabarvit ji ryze dobov, vedle specieln lunle-

ckých vytknout jí širší meze životní a vytvoit z ní pokud možno
reliéfní malbu souasnosti. Puškin pokládá se proto za posledního

ruského romantika verše a prv^ního básníka vpravd realisti-
ckého. S klasickou dokonalostí formy, nádhern zvlnným veršem

a jemn propracovaným jazykem slil se u nho hluboký smysl pro

reálnost i plasticky umlecké zpracování. Ob tyto tvrí složky do-

plovaly se pak na krásný, harmonicky zladný a bohat sugestivní

celek, y zásad na realitní pd stál i M. J u r g. L e r m o n t o v

(1814—1841). ale ten svou lyrickou poesii proložil passážemi široce

reflexivními, dav jí tak tón s u b i e k t i v o s t i, melancho-

lického p e s s i m i s m u a vyslovené životní skepse. Y té píin
podlehl démonickému vlivu zachmueného Byrona, s nímž mnohé po-

vahové i životní prvkv ml spolené. Souasn s Puškinem, Lermon-
tovem i Gogolem, kteí do umleckých obraz snažili se vtlit život

menšiny, inteligence, více mén evropský vzdlané šlechty, statkástva

i úednictva, psobili Kolcov, Cyganov, Nekrasov a celá

s nimi spíznná lidová škola ruská. Ti. erpajíce z nepebraných
dosud materiál lidové písn a životní zkušenosti, byli poetickými

mluvími širokých mass, vrstev ryze lidovV^ch a prostých. V jejich

Ivrických výlevech nalezneme prhledný, jednoduchý, nenucené
jasný a bezprostední odraz prostého života. Tato lidová poetická
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škola byla vystídána ješt nkolika domácími pstiteli verše s a t y-

rického, parodického a žertovného
(
Jachoutov, Kova-

levskij, Žemužnikov, Prutkov, Kurokin, Michailov aíd.), naež
v rozvoji ruské poesie narazíme na sérii básník t. zv. ,, i s t é h o

umní". V ruské literatue, která se zpravidla pokládá za nejpi-

léhavjší personifikaci hesla jaimní pro život", se tento zjev zdá

byt skoro anachronismem, ale není jím.

Ruská literatura let asi tyicátých byla v své jedné ásti ste-

diskem nmeckých názor esthetick o-f ilosofických a stojíc

pod pímým vlivem poesie Goetheovy i Hegelovy, odkojila nkolik

istých duší, které se rozhodly nepisahat na t. zv. užitenost
u m n i, soustedily se cele na studium umní klassického a na chut-

nání nádherných barev i linií. Poesie, kterou tato básnická skupina

vytvoila, mla být jemná, delikátní a umlecky nuancovaná, ale byla

zpravidla jen ist salonní, galanterní a pevahou rétorická. Její st-

žejní vadou byl nedostatek domácího koloritu, svérázných barev a

motiv, jež by mohly karakterisovat ruskou národnost i život. Píliš

trpla mezinárodní neosobností, nemla vlastní základní individuál-

nosti, byla chudá na bezprostedn se rodící citovost a šla zbyten
daleko mimo život. Proto se nikdy pesn nevyhránila na uritou li-

terární školu a nemajíc tvrd zportretované fysionomie, porodila jen

nkolik pkných barev a zvuných tón, ale skoro žádného umlecky
uceleného díla. Nedadouc se pesn formulovat na venek, netvoila

tato skupina domácích básník pevn slitého celku ani ve vlastním

táboe. \'še se do ní dobe vmstnalo: i nejobjektivnjší epika i ist
lyrický subjektivism, záliba pro antiku i sentimentální rozhívání se

nad platonickými láskami. Jednu praktickou váhu má tato poesie

:

byla zdravou reakcí ]"»roti pílišnému rozpjatí básnictví tendenn
politického a ukazatelem nových tvrích obzor v ruské literatue.

Aby osteji vystouply jednotlivé význanjší rysy této zvláštní poe-

tické školy, podám nkolik karakterisanich poznámek o každém z její

representant.

Základním sloupem a nejtalentovanjší myšlenkovou pružinou

této básnické skupiny byl Alexej KonstantinoviTolstoj
(nar. 1817), a ani on neznamená vlastn silné a samostatn tvoící

individuality. Na jeho verších leží jakási myšlnkovitá tžkopádnost,

nedostatek vnjšího propracování, neharmoninost, malá zásoba zvu-
ných i ryze hudebních linií a neúpln vyhlazená plynulost, ale pi
tom poesie Tolstého pekypují plastikou forem, neobyejným bohat-

stvím, pvabem i rozmanitostí básnických rozmr a tvar. Umje
snadno vystihnout a dost pípadn vykreslit barvu i vni asové pe-

riody, již si vybral práv za podklad svých prací, vyniká pomrn
mistrnou evokací dávno mrtvých život a živou karakteristikou doby

i lidí. Mimo to prostotu, nenucenost a upímnost svjxh básnických

obraz asto naprosto utápí v nadšeném pathosu, naduté vznešenosti

a nechutném vybubení. Do jeho prací hluboko jsou vryty erstvé
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stopy cizích individualit básnických, z nichž pekládal. Ve svých

pekladech daleko nedosahuje umleckého mistrovství Ž u k o v s k é-

h o, jehož literární váha rovnž leží jen v ad peklad. Pomrn
nejšastnjší byl Tolstoj, kde obsahem, tónem, dikcí, metrem i zp-
sobem myšlení napodoboval národní ruské písn a byliny. Tolstoj

vášnivou láskou miloval nádhern rozvitou pírodu a její obnažené
pvaby, rád a asto ji ve svých verších maloval, ale tyto popisné pas-

sáže se mu nezdaily. Byly, jako vše, co napsal tento autor pvodního,
píliš mdlé, slab vystínované, ubledlé a bezbarevn rétorické. Xevy-
tete z nich onoho mohutn sugestivného kouzla, jaké sálá z pírod-
ních popis na p. Gogolových, Puškinových, Turgenvových anebo
Lermontova. Tolstoj špatn a píliš tžkopádn differencuje, um-
lecká associace jest u nho velice primitivn vyvinuta a básnický celek

nevynikne pak tak reliéfn. Tolstoj svj celý život posvtil poeti-

ckému tvoení a isténiu umní. Nejsa na venek svázán žádnou z po-

litických stran, byl lhostejný k boulivým fanfárám dne, nereagoval

na šumivou píse drsné reality a žil jen svým umleckým fantasiím,

jež mu pro život úpln staily.

Ješt širší sklon než Tolstoj k isté abstraktnosti ml jeho vrstev-

ník A po 11 on Nikolaj evi ]\I a j k o v (nar. 1821), u nhož
vedle horké sympatie k pírod pevládá i pímé zbožování staré

antiky a hellenského verše. Do mrtvého prostedí dávno zruinovaných

obrys se tak s celou silou svého tvrího talentu vžil, že jen touto

cestou lze u nho vysvtlit skoro klassickou virtuosnost formy, p-
vabnou zrunost verše, bohatství hudebních tón a plastickou doko-

nalost linií. Jinak, ponvadž i v poetické malb byl pedevším filo-

sofem, jsou jeho básnické skladby naplnny spíše suchými reflexemi

a lhostejnou objektivností, než náklonností k lyrické zpovdi. Ale

jeho objektivita jest prosycena jen uritými náladami, nevztahujíc se

na všeobecno. Pro boulivé, vášnivé, tragicky rozpoutané a mohutn
vyvlnné linie ml daleko slabší zájem, než pro mkké, teplé a lehce

nadechnuté. Nejobyejnjší složky, jež vystavly jeho literární fysio-

nomii, jsou: nžná vzpomínka, tichá radost, svtlý zármutek, sladká

pedtucha a plavé zašeení. Pi tom byl nadšen istým ženstvím a po-

silován vdomím svého ustaviného duševního mládí. Do jisté míry

upomíná ^Nlajkov na pantheism G o e t h e v.

Originelnjší a soustednjší než tito oba básníci byl jejich

druh Jakub Petro v i Polonskij (nar. 1820). na njž
možno applikovat známý výrok Alfreda d e M u s s e t. že pil

z maliké, ale naprosto své vlastní sklenice. Talent Polonského byl

zcela zvláštní, nekopírovaný a netuctový. Byla to vzácná sms prosto-

duché grácie, svobodné fantasie, emoní pravdivosti a Puškinovské

krásy. Sms hodná obdivu a úcty. Nejlépe dá se tvorba tohoto samo-

rostlého básníka definovat jako kult isté krásy, naprostého dobra

i teplé pravdy, jako velá láska k pokroku i svobodnému rozletu a vá-

šnivá nenávist k tm i násilí. Byl lyrikem i epikem a v oboru tchto



828 eská Revue

g-enrech vyzrcadlila se jasn jeho krásná duše, plná citu a bílých

barev. ' :' ^ • 'r: |
.^

Téhož roku, kdy Polonskij, narodil se jiný zástupec istého

umní : A f a n a s i j Š e n š i n F e t, jehož básnickým oborem byl svt
lehkých, pelétavých i sotva zachytitelných pocit, nžných i sotva

uvdomlých stav a neuritých odstín citu, rodícího se z mladé, ide-

ální, snivé lásky a pod plavým nebem letních nocí. Poesie byla mu je-

diným životním nápojem, v nmž s vtším labužnictvím chutnal formu

než obsah. Jsa pí-evážn subjektivním pozorovatelem, byl zaujat více

analysou vlastních nálad a psychických záchvv, než stopováním vln,

jež mu huely pod nohama, plakaly nati hlavou a pnily se po obou

stranách jeho málo svtáckého tla. A se nadáním nerovnal Tolstému

nebo Majkovi, jest snad nejistším a nejsubjektivnjším lyrikem

ruským, jenž nikdy nesestoupil až na dno reality a splynuv s pírodou,

byl jako básník naprosto lhostejný k otázkám dne, pohrdal jakoukoli

tendencí a nesnažil se tlumoit nkterou uritou ideu. Byl duší

jemnou, vnímavou a bohatou na nejdelikátnjší nálady.

Vedle M e j e, Š e r b i n a a S 1 u e v s k é h o, jimiž tato ruská

škola „istého umní" byla formáln uzavena, zachytilo se o toto

zvuné heslo ješt nkolik bezvýznamných lidí. Ti nejen nic serios-

njšího a platnjšího nevykonali, ale zkompromitovali ryzí snahu i

svých mistr a jejich thcorie pivedli na konec ad absurdum. Ostatn
ruskému duchu tyto thcorie nikdy nesvdily, na ruské pd se nikdy

]iln nerozvily a i kdyby se hloubji byly v ní ujaly, nebyly by jí za-

jistily daleko tak slavného jména, jež pro ni dobyl román a umní re-

álné, životní a problémové, po pípad i tendenní.

Václav Drcslcr.

*

Nkolik kapitol ze styk esko- a rak.-ruských. (Pokra.)

Korespondence Josefa II. a hr. Ludvíka Cobenzla. Mezi di-

plomaty ze školy knížete K o u n i c e zaujímá dležité místo hr. C o-

b e n z 1, jehož strýc, hrab Filipp íCobenzl, byl vicekancléem, a tšil

se neobyejné diive císaov. Hrab Filipp býval také prosted-

níkem mezi knížetem Kounicem a císaem Josefem, ponvadž se

monarch a kanclé nkdy celé msíce nevídali.

L. Cobenzl se narodil v Bruselu r. 1753, kde byl otec jeho mi-

nistrem. R. 1772 vstoupil do státní služby pod hr. Pergenem, který

spravoval Polsko nedávno nabyté. Ale již r. 1774 byl jmenován pi-
inním Kounice vvslancem v Kodani a ti roky po té v Berlín na
míst van Swietena. V ervenci r. 1778 opustil Berlín, když vznikla

,,vojenská zápletka" mezi Pruskem a Rakouskem. Vyjednávání o mír
v Tšín se pro nemoc nemohl zúastniti. R. 1779 v záí byl jmenován
vyslancem císaským pi ruském dvoe v Petrohrad, ímž byla také

dosavadní innost jeho lichotiv uznána.
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Diplomatické styky mezi Rakouskem a asijskou moci na severu,

jak bývalo Rusko v rakousk^xh listinách jmenováno, nabyly od as
Petra Velikého zvláštní dležitosti. Veliký význam pro rakouskou

politiku mly smlouvy uzavené za Karla VI. a za Marie Terezie.

Zvlášt dležitou se zdála smlouva z r. 1746, ,.ponvadž se konen
v Petrohrad nahlédlo, že král Pruský a Porta jsou úhlavní nepá-
telé Ruska a Rakouska, a že znovadobytím Slezska a Kladska by byl

seslabcn Pruský stát." Od té doby šlo Rakousko a Rusko ve vtšin
otázek ruku v ruce. Carevna Alžbta byla vrnou pomocnicí Rakouska
za tetí slezské války. Za Pavla se pomry arci zmnily, ba ani roz-

dlení Polsky nepivodilo velejších styk mezi Rakouskem a Ruskem.
Po ukonení války o bavorskou posloupnost cítila se poteba alliance

s Ruskem tím více.

Hr. Cobenzl obdržel na svou cestu r. 1779 (24. záí) instrukci

s obšírným vylíením rakouské politiky naproti Rusku, z níž vyjí-

máme : ,,Co se týká našeho politického systému, tu jest neustále za-

chovávati s Ruskem dobré dorozumní, a bylo by si páti, kdyby

dívjší systém allianní byl zpt obnoven, ponvadž nejlépe vyho-

vuje vzájemné pravým zájmm obou státv. Xebo jestliže Rusko
zcela uvažuje o nynjším spojení s Pruskem, tedy se zcela jasn ob-

jevuje, že podle písn politického kalkulu nemá z toho žádné výhody

a že toto spojení mlo za následek seslabení jeho dívjšího výluného
vlivu v Polsku, jakož i že vzrst pruské moci dosavadní pevahu
Ruska na severu stejným zpsobem oslabuje, kdežto pece nabytí

panství a diktatura na severu je vždycky onou rolí, pro niž píroda

Rusko ustanovila. Pirozenjší by bylo dorozumní mezi Rakouskem
a Ruskem. Pi spolku s Pruskem nesleduje Rusko jiného úelu nežli

aby drželo Rakousko pi budoucích jeho zámyslech naproti Port
v šachu, kdežto Rakousko je pirozen nuceno, všechny státy na svou

stranu pivésti, kterým záleží na zachování Turecka.

Rusko tedy za pomoci pruské svého cíle nedosáhne, kdežto spo-

jení s Rakouskem mu poskytuje beze všeho nebezpeenství pedle-
žité výhodv."

Tmito zásadami se ml Cobenzl jenom znenáhla íditi, zvlášt

pak ml bedliv sledovati stav vcí na Krimu, z nhož se pak dalo

usuzovati, zdali je Rusko již samo sebou tak mocné, že by mu žádná

moc nezabránila v choutkách na Caihrad, anebo zdali by v Petro-

hrad nepovažovali souinnost Rakouska když ne za naprosto nutnou,

tedy aspo za užitenou.

Kounic sám byl již dávno mínní, že má v orientální politice

Rakouska a Ruska nastati dorozumní (viz Beer : Die orient. Politik

Oesterreichs 1883).Když se ml Josef II. setkati v Mohilev s ca-

revnou, podal mu Kounic dobrozdání, jež obsahovalo hlavní jeho

principy o této otázce. Kounic byl obezetný a veleopatrný diplomat

i politik.
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Císa Josef pochopil dobe zásady svého ministra v Mohilovu,

navázal pátelské styky mezi obma velmocemi, pi emž mu Cobenzl

prokazoval velice platné služby všestrannou již známosti ruských

vlivuplných osobností, a byl pi dvoe teprve nedávno. Jeho vlivem

sblížil se císa s všemohoucím Potmkinem, teba se s ním pvodn
nechtl dáti do politického rozhovoru. Cobenzl byl šasten, když se

císa Josef rozhodl, že pjde do Petrohradu. ,,Vše se daí výborn"
'— psal strýci svému v ervenci 1780 „náš panovník je spokojen, cí-

saovna je spokojena, Potmkin je spokojen a my také. Dej Bože,

aby to vytrvalo."

Hrab Cobenzl dovedl si získati pi dvoe Petrohradském

v krátké dob jako obratný a dokonalý dvoením pízn carevny Ka-
teiny, kterou na cestách doprovázel a skoro pi všech radovánkách

se úastnil. Uml dokonale francouzsky, psal v téže ei Proverbes,

ba byl i výborným hercem dilettantem. Brzy pronikl do pomr petro-

hradských, o emž svdí trefná charakteristika vynikajících osob,

již psával strýci svému.

V novém psobišti se cítil úpln šasten; a byl ješt mlád,

stýkal se pece již s nejvtšími osobnostmi své doby, totiž s Bedichem
a Kateinou.

Císa Josef chtl podniknouti cestu do Petrohradu hlavn proto,

aby poznal velkoknížecí manžele. Z dopis císaových Cobenzlovi

a velkoknížeti Pavlovi a choti jeho zaslaných je vidti, jakou cenu

pikládal pátelství s Ruskem a pozdji si pál, aby synovec jeho

František pojal za cho sestru velkoknžny. Bylo to však marné.

Cobenzl se tšil vysokou mrou dve císae, který ho vyzna-

menal ádem sv. Štpána; a když Kateina jmenovala knížete Ga-
licyna velvyslancem, dostalo se také Cobenzlovi této dstojnosti. *)

Znenáhla poal císa Josef cítiti, že by srdce jeho pece jen

dobe bilo na stran pruské, a již roku 1785 vyhledával spojení

mezi Rakouskem a Pruskem, a to prostednictvím ruským, pro-

hlašuje, že se úpln vzdává nárok na dobytí Slezska, alé že starý

nepítel domu Habsburského, Bedich, musí podati vyjádení, že

nezamýšlí dobýti ,,eských okres."

Jenom prý velikému geniu Kateiny, tak psal Josef L. Co-
benzlovi, mže se podaiti tento cíl k blahu lidstva a obou státv;
600.000 muž by pak stálo carevn po boku a Turky bylo by pak
možno lehce z Europy vyhnati.

Následkem toho se octl Cobenzl v tžké situaci. Až dosud po
léta vykládal ruským státníkm, že zrovna týž projekt se nejlépe

uskutení, bude-li Prusko seslabeno, a nyní ml podati návrh, aby
se Rakousko s Pruskem smíilo. L. Cobenzl se nerozpakoval, vy-

*) Jako vyslanec mši Cobenzl 35.000 zl., jako velvyslanec 50.000 2:1

Nyní však je dotováno místo ono trojnásobné, ježto repraesentace v Rusku
stojí nesmírné peníze
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ložiti císai Josefovi dvody, které proti tomu mluvily, a pípadn
žádal o své propuštní, kdyby býval císa na svém stál.

L. Cobenzl byl také pozdji protivníkem a odprcem spojení
Rakouska s Pruskem a sdílel úpln stanovisko knížete Kounice.
Strýci svému psal, že jsou plány císaovy nešastné. Císa Josef
se pidal r. 1786 na stranu státního kanclée a odmítl schzku
s Bedichem \'ilémem II, ale myšlénka smíení s Pruskem zstala
mu i na dále v srdci.

R. 1786 trávil Cobenzl nkolik msíc na dovolené ve Vídni
a poátkem srpna se odebral na své panství do IMoravy. Když do
Vídn stihla zpráva o úmrtí Bedicha, obdržel rozkaz, aby se ihned
odebral do Petrohradu, pi emž obdržel „punktace", jež ml sd-
liti Bezborodkovi.

„Pruský dvr je nejvtší, úhlavní a nejnebezpenjší nepítel
obou císaských dvor. Pruský systém za nové vlády je v podstat
týž, jako díve byl. Nový král dvuje obzvlášt Herzbergovi ; d-
kazem toho je, že již prvního dne, kdy nastoupil vládu, vyzname-
nal ho ádem erného orla." Smýšlení tohoto muže jest ode dávna
známo jako pruské záští proti pátelství rakouského a ruského
dvora; on by se smlouval s Portou a nejradji by rozdvojil Ra-
kousko a Francii.

Oba dva dvory budou pi hlavní idei své — smující proti
Port — vždy zdržovány a v stálém nebezpeenství, dokud budou
míti v zádech pruskou moc. Je tedy první povinností pruskou moc
zatlaiti do prvotních hranic. Zvlášt kdyby se podailo Prusku
dohodnouti se s Francií, ml by spolek tento nedohledné následky
pro oba státy. Francouzské lostvo by pak mlo stanovišt v Ca-
ihradu a hrálo dležitou roli na erném moi, Nizozemsko by bylo
vydáno na pospas francouzskému vojsku, ze Sardina by se stal bu
nebezpený nepítel nebo by si dal mír draze zaplatiti, Prušák by
zamstnával dostaten rakouské vojsko. Švédsko, Sasko, (po smrti
tehdejšího kurfirsta). Bavorsko a jiná konfoederovaná knížata by
pak byla stála také na stran francouzsko-pruské alliance.

Za takových okolností by obma císaským dvorm zbývala
alliance s Anglií, jejíž král však ml sympatie pro Prusko. Pední
povinností a hlavní zásadou spolku ralcousko-ruského jest ob me-
zení moci pruské; mimo to je zstati pi allianci s Francií.

L. Cobenzl sdlil tyto myšlénky vynikajícím politikm v Pe-
trohrad a brzy po svém píjezdu mohl císai oznámiti, že všude
našel souhlasu. Na zprávu jeho ze dne i. listopadu 1786 se odhodlal
císa k nové schzce s carevnou, pi níž byl L. Cobenzl také pí-
tomen. Až dosud jsme nemli zpráv o rozmluvách Josefa s Kate-
inou

; nyní mezeru tuto vyplují dopisy Cobenzlovy zaslané Kouni-
covi a Filippu Cobenzlovi.
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Cobenzl byl nadšeným ctitelem a pívržencem politiky Kouni-

covy a proto radostn vítal rozhodnutí císae Josefa, že bude pod-

porovati Rusko ve válce proti Turecku.

Nyní vyvinuje císaský vyslanec innost pímo úžasnou. Ne-

hled na obšírné zprávy zasílané Josefovi a Kounicovi dopisuje si

s AI. Voroncovem, ruským vyslancem nad Temží, s knížetem De
Ligne, kterého poslal Josef do tábora Potmkinova, konen s Po-

tmkinem samým a strýcem F. Cobenzlem.

Ale Rusové, jak známo^, nevystupovali dosti energicky a hledli

se z celé vci vyvléci. Musil Cobenzl konej šiti svého panovníka a zá-

rove psobiti na zdlouhavého Potmkina.
V následujících letech bylo potebí neobyejné diplomatické

obratnosti, ponvadž mezi panovníkem Cobenzlovým a kancléem
jeho nebylo jednomyslnosti ve vcech politiky. Císa nebyl totiž

minní, že by se mlo nejprve Prusko zatlaiti do pozadí pi spolku

Rakouska s Ruskem a Francií, a uznával dvody Kounicovy. Josef

ml nedíívru k Rusku, dosti oprávnnou, kterou Cobenzl hledl

zaplašiti. Zatím následovala vyjednávání mezi Ruskem a Francií

a Rakouskem, z Paíže docházely zprávy ohlašující revoluci, císa

Josef se kloní k Anglii.

Nešastné tažení r. 1788 a nepatrné výsledky následujícího roku

otásly dvru Ruska k rakouským velitelm vojska, ímž se stížilo

také postavení Cobenzlovo na Nv. Až dosud požíval rakouský vel-

vyslanec naprosté dvry a býval o všech úmyslech ruské vlády

správn informován, ale od léta r. 1789 se pomr tento zmnil.

Obrat v ruské politice nastal již v let r. 1788, kdy si Rakousko
právem stžovalo, že ruští generálové vedou válku liknavým zp-
sobem. Ruští ministi byli sice pesvdeni o neschopnosti Potm-
kina, ale kdo by se byl opovážil proti velmožnému muži tomuto
vystoupiti? Potmkinovi nezstaly kroky Cobenzlovy tajný, a když
rakouští generálové se pi taženi r. 1788 nemohli pochlubiti úsp-
chem, ukazoval na to, že Rakousko je zbytený spojenec, že vojsko

jeho nemže eliti Turkm, finance Francie že jsou špatné, vláda

slabá, a proto že teba hledati dorozumní s Pruskem a Anglií.

Nadaný diplomat císae rakouského bojoval proti tmto názo-

rm. Arci — nyní již marn.
Tolik podle úvodu F i e d 1 e r o v a ke korrespondenci Josefa II.

a Cobenzla.
*

Po smrti císae Josefa zmnilo se postavení Cobenzlovo v Pe-

trohrad. Doba vlivu jeho uplynula . .

.

Úastnil se ješt tetího rozdlení Polsky, r. 1797 byl v Campo-
formio, rok na to v Rastattu. V posledních letech 18. století zpro-

stedkoval vystoupení Ruska proti Francii a satek arciknížete Josefa

s velkoknžnou Alexandrou. Velkoknžna v brzku bohužel zemela
a k vli sarkofágu jejímu bydlí v Pešti po dnes pravoslavný knz

I
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R. 1800 se stal Cobenzl ministrem zahraniních záležitostí.

V dob míru Limevillského byl ješt milákem císaí-e Františka,

ale pak zvítzila strana Trautmansdorffa, kterou podporoval arci-

vévoda Karel. Bylo to arci na krátce a Cobenzl se stal vicekancléem.

R. 1805 na štdrý veer byl vyzván, aby složil úad vicekan-

clée. Sel ihned na odpoinek ze zdravotních ohled, nikoliv ná-

sledkem neschopnosti, nýbrž následkem celého nešastného obratu

v djinách naší monarchie. Zemi'el ve Vídni dne 22. února 1809.

Nejslavnjší periodou jeho života byl pobyt a psobení jeho

v Petrohrad. O Cobenzlovi jako diplomatovi jde jeden hlas —
i v nejtžší situaci neml rivala co do obezetnosti a vhlasnosti,

o Cobenzlovi jako politikovi se úsudky rozcházejí.

Pozoruhodno je, že representant osvíceného osvtáství, kte-

rému Nmci za sto let stavli pomníky jako zakopniku nmectví, do-

pisoval si s ministrem a velvyslancem svým pouze — francouzsky.

*

A pešel opt vk. —
Letos navštívil arcivévoda František Ferdinand Este carský

dvr. O cest této je marné všechno rozumování; zstane tajem-

stvím nkolika osobností.

Ale ve spoust lánk, jež tak význaný in nejpednjšího
lena císaského rodu kommentovaly. našly se nkteré, dobré my-
šlénky, z nichž do slova uvádím tento rozumný hlas Georgesa

Villiersa z ,,Fio^ara"

:

„Ne parlons donc point de ruptures, ni alliances, ni d' un

dessin nouveau des sfroupements europées. L' heure n' est arrivée

ni des uns ni des autres. Ou'ii nous suffise enregistrer les sym-

ptomes de 1' évolution possible, sans prétendre avance en fixer le

terme.

Les tableaux les plus appu\és ne sont pas toujours les plus vrais.

Uvidíme, co asy budoucí ;nám pinesou . . . (Dokonení.)

J e n s e n : Nobelova zadužbina a Jedna skandinávská knjiga

o slovenskim literaturama. Pítel našeho národa na severu, Sved

Alfred Jen sen, o jehož bohaté literární innosti pinesl obšírný

lánek Ljubljanski Zvon z péra Aškerce ped temi lety, uveejnil tyto

dva lánky v ,,Srpském Knjiž. Glasniku" a v ,,Kole". ,

Vznik ..Nobelovy spolenosti" je také u nás dostaten znám

;

dynamit ve službách vdy, literatury a lidskosti, tak zní asi úel to-

hoto milionového nadání. V dob poslední zpsobilo rozruch rozdí-

lení cen. o nž se njak veejné mínní a uení pánové nemohli do-

hodnouti. Jensen podává v lánku tomto zprávu, jak byly ceny tyto

rozdíleny, kdo tu ml rozhodující vliv etc. Jensen je nyní tajemníkem

Nobelova institutu pro slovanské jazyky ; je to volba velice šastná,

k níž lze ústavu tomuto jen blahopáti. Aby institut tento mohl bla-
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hodárn psobiti, zaízena pi nm pomocná knihovna, ítající již

nyní 25.000 dl; ídí ji dr. K. Warburg. O slovanské oddlení se za-

sloužil zvlášt Jensen sám; vyjel si do Evropy a kupoval ; šlo to dosti

krušin, zvlášt kde nebyl v pímém styku s knihkupci neb antikváry.

Nejhe ovšem s Bulharskem, odkud nelze dostati knihy; zdá se, že

tam netou korrespondence, kterou dostávají. V Petrohrad nalezl

podporu v carské Akademii a v srbském vyslanci St. Novakoviovi.

Z oboru slavistiky má Nobelv institut nutný Jagiv Archiv,

a z eské literatury naši eskou r e v u i, Zlatou Prahu, Slovan-

ský Pehled, Kvty, as. Mus. kr. eského a Slovenské Pohlady. Již

dnes možno íci, že ani jedno slovanské msto — vyjma Petrohrad —
nemá tak bohatého výboru moderní krásné literatury celého Slo-

vanstva jako Štokholm. Jensen by se radoval, kdyby mu slov. nakla-

datelé zasílali svých knih k doplnní této knihovny. Každým zp-
sobem bude institut tento dležitý pi otázce mezinárodních styk
literárních, a jest jen otázkou asu, až zane v Štokholmu vycházeti

mezinárodní literární pehled. V tomto ušlechtilém závodní na poli

kulturním zúastní se zajisté také slovanští národové. Nyní se jeví

u nás všeobecný pokrok; referoval jsem o tom nedávno pi „Vst-
níku slov. filologie" ; bylo by dobe, kdyby Nobelv institut vstoupil

pak ve styk s centrálními knihovnami Mdeskými, kam picházejí nu-

cené exempláe. Do Pražské universitní bibliotheky nepicházejí ani

knihy z Moravy; zákon tiskový je u nás po té stránce již zastaralý.

Nový zákon tiskový musí reorganisovati dodávání povinných exem-

pláv.

láneek druhý by se ml vlastn celý peložiti do eštiny ; sa-

mostatný úsudek Jensenv, širok}'- rozhled po všech slovanských li-

teraturách a duchaplnost jsou známým attributem Jensenových publi-

kací.

Známosti o Polácích roznesli po Evrop polští emigranti po

r. 1 83 1, celý intelligentní svt již dávno etl „Raskolníkova" a ,,Ru-

dina". pouze eská a jihoslovanská poesie byla pro Evropu do nejno-

vjší doby zapeetnou knihou (ona je podnes, a jednotlivci

mají celé balíky peklad z naší literatury — v rukopisech). Veliký

pokrok znamenaly peklady Pypina-Spasoviových „Djin slovan-

ských literatur", jež budou nyní dkladn pepracovány. Spisy n-
mecké, jako Sternovy, Karpelesovy a již díve Scherr, nepihlížely

náležit k slovanskému písemnictví
;

pouze o ruské literatue mli
Nmci znamenitou kompilaci Reinholtovu, k níž se druží náš Stín.

Obrovský pokrok znamená dílo AI. Brcknera: Djiny polské lite-

ratury v ,,Litteraturen des Ostens in Einzelndarstellungen''. Litera-

turu eskou bude psáti do této série prof. Jar. Vlek, a se nám
„eská literatura 19. stol." již podle zaátku dra. Jana Jakubce tak

líbí, že bychom se pimlouvali, aby byla do nminy peložena.
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Nedávno vyšly slovanské liter, djiny od kand. fil. Benedikt-
sena ve sbírce ..Ilustreret \^erdens-Litteraturhistorie", Koda
1901. Jensen chválí živý, duchaplný stil autorv, který na 136 str.

musil charakterisovati hlavní smry slov. literatur. Arciže nkde bylo

tžko zachovati náležité soumrnosti ; severní tená byl by se ml
více dovdti o iNIickiewiczowi nebo o Puškinovi. Pedností Bene-
diktsena je, že pistoupil v jakousi sympatií k líení mladých slov.

literatur, jež vznikaly za tžkých historických okolností, ale má na
pamti vždy okolnosti, jak se vyvinovaly. Dále rozdlil úkol svj ni-

koliv podle zemí, nýbrž celé Slovanstvo si rozvrhl na veliké periody,

ímž lépe proniká souvislost kulturní mezi A'ýcliodem. Západem a

Jihem. Jakási tajuplná lepota spoívá na moderním obrození Slo-

van. echy tu vidíme jako slovanské pionéry. Probudil je Josef II.

mánií svou po jednostranném nmeckém vzdlání ; tehdejší sny a

myšlénky našly výrazu v kolossaln myšleném zpvu ..Slávy dcei" —
slovo naivní vypouštíme — Jana Kollára. Kankv význam nemohou
zmenšiti ani známé falsifikáty, o nž se v echách vedl tuh}'- spor. Za
válek Napoleonských poznali Slované romantismus, který se u rz-
ných Slovan rzn VAlvoil. \" echách ustoupil romantismus slo-

vansko-vlasteneckému smru s umleckou universálností.

Slabou stránkou díla Benediktsenova je, že se neobírá moder-
ními slov. literaturami. Zrovna eská literatura vykazuje v tomto
pípad takka otevenou ránu. Když autor uvádí jméno Havlasovo,

nesmí opomíjeti Erbena, Havlíka, Sládka, Zeyra a ^lachara.
, .Ja-

roslav Vrchlický — nejuniversalnjší lyrik celého Slovanstva — dí

Jensen — je tak ohromn produktivní, že se nevyplácí uvádti názvy
nkterých sbírek jeho — lépe by bylo bývalo vzpomenouti jeho nej-

krásnjšího epicko-dramatického díla ,,Bar. Kochba" 1897. Svato-

pluk ech je podle Jensena posledním eským byronistou a sociálním

,,panslovenistou" ; Adamité nejsou historický román, jak myslí Be-

nediktsen, n3'brž .,revolucionáské drama" na historickém základ;
dnes se v echách arci více te Václav z r^íichalovic, a nejpopulárnjší

jsou Lešetinský ková, a Písn otroka.

Benediktsenovi všechna est, že skandinávský svt seznamuje se

slovanskými literaturami, které mají v Jensenovi na slovo vzatého

znalce, kritika a pekladatele. Alfr. Jensen by ml býti vzorem všem
tm mudrlantm, kteí v domýšlivosti sv se domnívají, že je to ped-
ností jejich, neznají-li kulturní snahy pl slovanské Evropy.

Karásek.
*

KonrádZaleski: Urywki poetyczne z básní Josefa Sládka.

Velice pkn vypravená knížka, ozdobená podobiznou našeho básníka

a informaním úvodem, o básnické innosti Sládka, která je Polákm
zvlášt sympatická, ponvadž do eštiny ,.pepoetisoval" Konráda
Walenroda. Pan Zaleskl vydal již echovy .^Petrklíe", a jak se z do-
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pisii jeho dovídáme, chová v pekladu výbor básní Jana Rokyty, Ant.

Klášterského, dále Kosmické písn. Ddv odkaz a jiné, jež co nej-

díve se objeví v tisku. Zdá se, že nám nezemel na Polsku v Gra-

bowském poslední Cechofil.

Zaleski pedložil polskému publiku šastný výbr básní Slád-

kových. Pi eských pekladech z polštiny poízených vadí tenái
obyejn nepirozený slovosled a metrm; pekladatele zavádí jazy-

ková píbuznost, že lpí na podobných slovech. Obával jsem se, že

nco podobného bude také obrácen v polštin; ale brzy jsem se pe-
svdil, že obava má byla planá. Peetl jsem schváln celou sbírku

Zaleského bez originálu, ale v každé básni jsem cítil onen teplý,

velý, ze srdce do srdce pecházející cit, prostonárodní tón a pe-
kvapující pointu, jak jsme zvyklí v originálních básních Sládkových.

A to je to hlavní, že p. Zaleski dovedl ztlumoiti tuto velost a bez-

prostednost Sládkova dojmu. Tak piísobil peklad na mne a dobe
je dojem tVový kons^atov..ti.

Kdybychom u nás mli ,,Akademii pátel národa eského", pi-

mlouval bych se za to, aby byl p. notá Zaleski jmenován mimoád-
ným lenem této spolenosti. Mimoádným lenem proto, ponvadž
bychom si páli, aby p. Zaleski krajany své seznámil ješt s mnohými
tak šastnými výbory z našeho písetnnictví, jako jsou tyto Urywki
poetyczne

;
pak by se arci stal ádným lenem této Akademie.

Jako ukázl<,u pekladu Zaleského uvádíme hned první báse

:

Wiosna.

Na wi;5niach kwiat síq hieli, Cóž, droííi, rzy nie czujesz
Brzmi ptas7^t pieš radosna. Tcj woni dookola,
— Chodž, spójrzmy, jakie cuda Nie slyszysz, jak w drzewinie
W ogródku czyni wiosna. Kvikulka »kuku« wofa?

Ja slysz^ to wolanie,

Przee mna wišnia biala. —
Lecz v tobie tylko jednej

Dzis dla mnie wiosna caía.

Báse tato psobila na mne dojmem pímo drastickým.

Jak velikou sílu suggestivní mají podobné náladové básn!
A zrovna v tom spoívá pednost pekladu Zaleského, že dovedl celý

pel originálu zachovati. Karásek.
*

Ruské hroby. Smr vyrvala ruské vd historické pilného pra-

covníka Nikolaje Karlovice Šildera. Zvnlý byl jednou z nej-

ušlechtilejších a nejjemnjších povah a zjednal si v dlouhé své in-
nosti lásku i vážnos bezmeznou. Narodil se co syn generála r. 1842

v Petrohrad a byl také po vojensku vychován a v rusko-turecké

válce stateností vysloužil si hodnost general-majora. Ale vojenský

život '.nelíbil se píliš jeho duchu zaujatému vdou a tak konen do-

sáhl místa editele vojenské akademie. A ku podivu, voják stal se
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ideálem paedagoga. Jeho nžná povaha na jedné stran a smysl pro
písný poádek sluovaly se v nm harmonicky. Konené ped
temi léty dosáhl postaveni — po jakém vždy toužil — stal se edite-
lem petrohradské Publiné bibliotéky a za krátkou dobu vykonal ve-

lice mnoho. Provedl pestavbu a nádherné znovuzízení celé knihovny
i itárny. Tim zjednal si nehynouci památku v pednim tom vde-
ckém ústavu Ruska. Co historik vystoupil na pole literární r. 1872 a

odtud zásoboval hlavni revue ruské vtšími neb menšími pracemi
z oboru historie ruské. Jeho životní prací byla historie car Pavla I.,

Alexandra I. a Kikolaje I. Usilovná práce — k vli níž celou adu
let ani v lét z Petrohradu neodjiždíval — podryla jeho zdraví. Ani
msíc nestonav, zemel literatue i spolenosti ruské píliš záhy . .

.

Jiný historik zemel ruské vd: Alexandr Alatvjevi L a z a-

revskij, jehož speciahtou byla Malá Rus. Co historik Malé Rusi

dosáhl významu autoritativního. Jeho bedlivá studia v archivech jižní

Rusi pinesla mnoho nového do djin maloruských, jimž zasvtil

skoro 50 let svého neúnavn inného života. Narodil se r. 1834 v Ko-
notop z rodi kozáckých. Už na gymnasiu v Cerhigov zaal uve-

ejovati svá historická bádání, v nichž pokraoval ovšem mrou
ješt hojnjší na universit petrohradské. Po krátké úednické in-
nosti vnoval se zcela bádáním v djinách Malé Rusi a v oboru tom
napsal celou adu spis vesms velice cenných. Monumentálním
dílem jeho života je trojsvazkový spis „Opisanie staroj Malorossiji"

(Kijev 188&—1902). Dr. B. Prusík.
*

Adam Belcikowski.*) Radostné jubileum oslavili krakovští:

uctní 4oleté iiinosti Adama Belcikowského na roli vdy a litera-

tury polské. Tichý pracovník, jenž vrnou vytrvalostí v obran
ideál krásna a pravdy dobyl si estné jméno a zasloužené uznání.

Tím více si ho Belcikowski zasloužil, ím trnitjším byl jeho život.

Narodil se 24. prosince roku 1839 v Krakov. Studoval gymna-

sium i universitu v Krakov. Byla to léta, kdy nastala po Bachovi

snesitelnjší era rozvoji národnímu. Kroužek, v nmž Belcikowski se

nalézal, byl vybraný. Byl mezi jeho píslušníky Matjko, Grottger,

Balucki, Tarnowski, Wyspianski otec a j. Tito nadšeiní mladíci vzbu-

dili v Belcikowském první touhu po innosti literární.

Jako snad každý, zaal i Belcikowski verši a to nejdíve v a-
sopisech, ale hnedle na to ve dvou samostatných sbírkách. Ale už

tehdy pracoval vdecky: jeho první dílo o Rejovi dosáhlo ceiny filo-

sofické fakulty vysoké školy varšavské. Na základ této práce po-

volán byl za docenta literatury polské na universitu varšavskou, ale

když se jednalo o definitivní ustanovení, dostal místo jiný kompetent

a Belcikowski zas vracel se do Halie, s kathedry universitní na

*) Prameny: Biesiada literacka, Tygodoik ill., Echo muzyczne; P. Chmie-
lowski, Nasza literatura dramatyczna I, a j.
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kathedru gymnasijní. Znovu se habilitoval co docent polské litera-

tury — na universit krakovské — a znovu byl sražen zpt: hrab
Tarnowski dosáhl uprázdnné kathedry a Belcikowski byl zas bez

místa. Konen nalezl útulek v knihovn university krakovské, ale

i tu snášeti musel mnohá praeterováni, a po 25leté služb je stále

ješt úedníkem IX. tídy hodnostní . . .

Smutný ten los dojista osladí mu spontánní oslava, jakou uchy-

staly mu literární a umlecké kruhy krakovské.

Oslavy uchopilo se Kolo artystyczno-literackie, jež ve spolku

s editelem mstského divadla Kotarbínskim uspoádalo slavnostní

pedstavení, na nmž hráno bylo historické drama oslavencovo ,,Pan

Pasek". Pedstavení mlo skvlý prbh a oslavenec stal se ped-
mtem nadšených ovací se strany obecenstva.

Druhého dne byl slavnostní banket, pi nmž zástupcové litera-

tury i umní polského skládali hold tichému jiracovníku. Co dar

Kola artystyczno-literackého obdržel jubilant své poprsí, jež v jednom
exemplái uloženo bude v universitní knihovn, druhý exemplá ode-

vzdán byl jubilantu. Ze ani vnc stíbrných i vavínových pi oslav
té nechyblo, neteba snad ani pipomínati.

Ku konci ješt nkolika jein slovy pehled literární innosti za-

sloužilého jubilanta.

Zamilovav si minulost' polskou, vnoval se horliv studiu sta-

rého jazyka i literatury polské. Hlavn století XVI I. je mu nevy-

erpatelným ])olem bádání a tak vzniká celá ada nionoí^rafií o mu-
žích i ženách vynikajících v XVII. století; mo.nogTafie ty roztroušeny

po asopisech sebrány byly pozdji v obsáhlou knihu: „Ze studyów
nad literatura polská".

Než i na poli dramatickém je jméno Belcikowského dobe za-

psáno. Celá ada dramat i veseloher liistorických, psaných klas-

sicky istým jazykem a nezídka i cenami poctných náleží Ineúmor-

nému peru Adama Belcikowského.

A konen i nkolik pkných povídek a román napsal zasloužilý

spisovatel polsk}'', o jehož innosti dobe mluví verše neznámé dár-

k}-n na stíbrném vnci

:

Nic žaluj, žes poezyi poswiencil swe sily.

Tvve kwiety nic zwiendly, lecz \v wience sie zwily.

Doufejme, že polský spisovatel doká se ve zdraví i nejbližší

oslavy — pl století své tiché, poctivé práce

!

Dr. Boivoj Priisík.

*

LITERATURA ESKÁ.

Nekrolog. Dne 15. ervna v 7 hodin ráno zemel po krátké ne-

moci pan Gustav Dorfl, spisovatel eský.
Dórfl debutoval sbírkou lyriky „Na Kivoklát" v letech sedm-

desátých, pozdji vydal knížku ballad obsahující nejlepší ást z jeho
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skromné a ušlechtilé poesie, pak sbírku smíšených básní ,,]\íiscelly".

Vedle pvodních prací osvdil se i jako svdomitý pí"ekladatel.

Podal pelivý' peklad Aloorových „Irských melodií" v Slx)rníku

svtové poesie a pi-ekládal se zdarem anglické i skotské ballady

pro:-tonárodní, jichž chystal velkou sbírku. V letech minulých vy-

dával roenku ,,V^ánoní album". Mnoho a vtšinou dobrých básní

Dórflových je roztroušeno po asopisech a kdo se ujme jich souboru

a vydání ?

Dórfl byl povaha skromná, ušlechtilá a jemná. Xeml na ržích
U5.ííáno, ale vše nesl s evangelickou prostotou a dtinnou pímo od-

dal c stí. Budiž mu lehká zem, již tolik miloval. R.

*

Julské Alpy. eský prvodce po alpských zemích
slovanských. Vydal eský odbor Slovinského
alpského družstva. V Praze 1902. 8'\

Kniha, která nám už byla nutn potebnou, práv te vyšla. I ten

kdo ruchu alpinské ruristiky je vzdálen, mže pozorovati, že v po-

sledních létech eští turisté pravý-mi proudy hrnou se do alpských

zemí, obydlených Slovany do konin Alp Saviských i Julských.

Proud ten, jak nejednou duchaplný feuiletonista Národních List

p. Kuffner akcentoval, má svou národní dležitost. Kraj, jenž

do nedávná byl doménou nmeckých turist a jehož pravé perly —
Bled, Bohiinjské. jezero a j. — bylo letním sídlem výhradn vídeských
a štýrskohradeckých Nmc, kraj ten zásluhou eského odboru slo-

vinského planinského družstva oteven je eským turistm, kteí

svou pítomností posilují slovanský ráz zem, dodávají chabým ne-

zídka Slovincm vytrvalosti a zmužilosti v hájení svých práv. Co
eští turisté pro Slovince vykonali, o tom už dnes dalo by se velice

mnoho napsati a to zstane jednou v historii jihoslovanské kapitolou

záivou.

Rok co rok tedy kraje slovinské navštvovány jsou eskými tu-

risty. Jaký div, že z okolnosti této nutn vyplynula poteba míti

eského prvodce po krajích pírodou tak bohat obdaených

!

A tu podává eský odbor slovinského alpského družstva úhled-

nou knížku, která zahrnuje v sob vše, eho pi cest do Slovinska

potebujete. Spis
,,
Julské Alpy" sestaven je opravdovými odborníky

a vyniká až pekvapující jasností a praktiností. Zbytený ballast

dat, jenž pi jiných knihách toho druhu bývá tak obtížným, je

v eském prvodci pokud to jen možno bylo, odhozen. Nkolik slov

z pedmluvy zasluhuje otištní:

„Kniha naše urelna jest pro každého turistu, horolezce i nej-

pohodlnjšího výletníka, i vedla nás pi vydání spisku toho snaha

nejen uiniti eského turistu pi návštv slovanských krajin neod-

vislým :na prvodích cizích, živlu slovanskému vtšinou nevaln pí-

znivých, nýbrž zárove podati pro slovanskou ás Alp východních
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samostatné dílo pi vši strunosti tak úplné, jaké pro tuto oblast' ani

ve slovanské ani v žádné jiné cizí literatue vydáno nebylo".

A tato slova vydavatelstva jsou zcela správina. IMálokdy ml
jsem v rukou cestovní knihu tak všestrann dokonalou, jakou je spis

„Julské Alpy". Hned v pedu je slovníek esko-slovinský, nejdle-
žitjších výraz. Tím pro první as, než náš turista pivykne slovinské

ei, je uchráiun obvyklé dorozumívací procedury pomocí nminy.
Další nemén dležitou kapitolou,jasnou, a velmi informativn psanou
jsou „Nezbytné požadavky pro tury horské" a „Pokyny cestovní".

Dv hlavní tury z Prahy — pes Sv. Valentin a druhá pes Víde,
Štýrský Hradec — popsány jsou od Prahy až do Trbíže strun, ale

zcela vyerpain. Trbíž a výlety z ní, Lubla a Bled tvoí další kapitoly

vzorné cestovní knihy, již uzavírají poslední doplky. V celku jeví

se vám na každé stránce snaha, podati prvodce tak praktického, aby
eský turista pomocí nho hnedle cítil se mezi Slovinci jako doma.

Pejeme od srdce výborné knize té rozšíení co nejhoj.njšího,

pejeme to tím veleji, ježto od finanního úspchu této knihy bude

záviseti, má-li po díle „Saviské Alpy" (vyd. r. 1900) a
,,
Julské

Alpy" následovati ješt další série „Káravánky", „Karnské a Di-

narské Alpy" a „Slovanské pobeží jaderského moe". A dležitost'

tchto projektova.ných knih pímo volá k hojnému zakoupení letošní

výborné publikace tak znamenit inného eského odboru slovinského

alpského družstva

!

Dr. Boivoj Prusík.
*

Z novjší eské prosy. Ze všech románových i novellistických

prací našich autor poslední doby je nejvíce života zachyceno v nád-

hern vržené a sytostí barev až v krajnost nuancí rozezpívané fresce,

které dala Ržena Svobodová prostíký a vroucn suggestivní název

„Milenky".^) liolestné motto z Viy,nyho L a m a i s o n d u b e r g e r,

které spisovatelka své práci pedesílá, signalisuje podklad románu:

Štstí lásky je draze vykoupeno bolestí ... A vstí nám i životem

vybojovanou náklonnost autorina srdce: Miluji majestát lidských

utrpení, ve kterých jediné je pravý zdroj síly a duševního zdraví.

V tchto dvou verších Vig"nyho

„Plus que tout votre rgne et que ses splendeurs vaines.

„j'aime la Majesté des souffrances humaines —
zím výklad pro všecky názory, k jakým se v román sklání jemná

duše romancierky, aby krpj balzámu vnesla v nitro nejvíce roz-

drásané, tak jako usedá zlákaný motýl v kalichy vadnoucích lili ji.

V tichém snní, do jakého tak rádi klesáme po lektue vybran
vzácné, pelétám drahé postavy : Emmu, Marii, Malvu, Ryinku . .

.

Jsou tak rozmanit utváeny: bohatý rozmar pírody, jenž v niem
a nikdy se nerozpakujc, nadíleje bujn i bohat své dary povahové.

») Ržena Svobodová: »MILENKY€ Román. V Praze 1029 ná-

kladem Jos. R. Vilímka, stran 474, cena 4 K 50 h —

.
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odlišil je od sebe nepeklenutelnými propastmi. Hle Ryinka Be-

ntišovská, vzácn pibuzný kvt se stromu její uboh matky-trpi-

telky, stejn passivní, dobrá i nešastná, tiše odevzdaná každé ná-

straze životni, smutná až do krajnosti, nedovedouci se potšit ani

svoji vzácnou intelligencí, však nesouci ji spise ve svém nitru jen

proto, aby tini bolestnji vždy pocitila tvrdý osten života. Pro ni je

vru bolestnou ironii pekrásná vta „Milenek"'; lovk musí
mít odvabu pro štstí . . . Ryinka je žena bez nejmenšího heroismu,

bez nejmenšího vzepení citového, a-li bychom nemli heroismem
nazvati tu bohatou a bolestnou odevzdanost propadávajícímu se

osudu, kterou nechává v sob klíiti po ztroskotání se pomru
s Valtrem. Jaký závratný intervall tvrí mohutnosti rozpíná se

mezi ní a krajn smyslnou Malvou Stradenovou, delikátní a krásnou

herekou života i rampy, nikdy nenasycenou rozkoší tla, stále dy-

chtivou tygici s raffinovaným vkusem staroimské kurtisány

a s pyšným gestem Poppey ! Jejich smrt je krutou analogií proží-

vaných život: tato zmírá jako královna v záí svtel a v barevné

symfonii ložnice, vždy raflinovaná, i v smrti píliš jsouc hereka
snicí o potlesku unesených dav . . . ona rozlouila se se svtem za-

pomenutá, bídná sama sob i svým nejbližším, chudý a nekonen
nešastný šílenec . . . Ale krásná a dobrá Emma, dceruška Malvína,

kráí nám ped oima jako žena budoucností. Oištna od zvíecích

vášní, snivá a pece plnými doušky život ssající, vznícena touhou

pro krásu, a juž je skryta v umní i v život samém, jemná nanej-

výš a nikdy nepozbývající ani na okamžik svých dívích pel a in-

stinkt dstojné ženy, pravdivá, dobrá, krásná . . . Kolem ní se otáí

románový dj, na její posta nakladla romancierka nejvíce kvt
i poupat, jednch rudých a plamenn se nabízejících, jiných ztajen

ukrytých v dobrotivém pítmí bohatého listoví. Vedle ní, tiché a sniv

pemítající, ztrácí se ryná samice Malva, dík vášnivé suggesci autor-

in, která ji pikryla vši svojí láskou. Pi tchto vzpomínkách ztrácí

se ovšem i ada menších postav episodnich, podivuhodná mladistvá

Aglaja, macecha Mariina i teta Ryinky, Ruska, druhá žena Bene-

šovského i Benešovský sám s adou mužských jmen, jichž historie

se mihne románem.

A jsme konen u mužských portrét spisovateliných. Jsou-li

ženy setkány z krve i sn, z hlíny i kvt bohaté fantasie, vypadají

mužové píliš nezceleni a jednostrann pokulhávající. Sám Valter,

z hlavních nositel základních ideí, není nám dokonale znám, ztrá-

ceje se v mnohých svých rysech do mlhovitých zášeí. Starý hrab

Quido i major Segedi nepipadají ani býti více než loutkami, jichž

hrubých rys nemžeme už rozeznati pro opotebování. Více umní
charakterisaního je rozlito v postavy mladého Quidona, zženštilého

a pesyceného, snivého studentíka Frencla, velmi nesmlého a zvlá-

štního . . . snad práv pro ony píbuzné vztahy k tomu, co obyejn
zpodobuje mkké a díví. I posta Jana Sylaby je neukonenou kar-
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rikaturoii, mnolieiii l)leclší ovšem, než karrikatura prázdn nadmu-
tého gladiatora života, stavitele Benešovského, do jehož tvrdých
záhyb srdce je naneseno až zbyten píHš pustoty a bezcitnosti.

Jeho obrázek se nám, zdá se mi, nejpirozenji zamihl ped oima
hned na poátku knihy, kdy ješt nikým neznám jel na veejnou
slavnost kamsi za msto: — „pedejel je chvatn vz se dvma
grošovitými koníky, se sluhou na zadním sedadle, ízený sil-

ným vypjatj^m lovkem, k t e r ý j e p e d s t i h 1 j a k o na z á-

V o d e c h, n e p r o t o, že m u s i 1 záhy dojet, ale že s e c h t 1

ukázat a volil k tomu nahodilé diváky" (str. 13.) —
Svobodová je veliký talent živ lyrický s oste vyvinutým

smyslem pro realitu života. Obé sluuje s jemnou finessou vytíbené
krasochuti umlecké, na jejíž formaci súastnily se celé generace

nejstarších i moderních jmen. Tu skloní se k holému žití, aby urvala

pd kvt, tu ztratí se do vysnné pedstavy, aby ho zalila vní. A dvo-

jakost rzných tch svt i jejich ovzduší je stmelena vzácným ele-

mentem autorina jenmocitu. Tvrí mohutnost je tu affinitou pílišné

moci, než aby se mohl kde objeviti nástin jakési povahové nespoj i-

tosti. A to je vru, z nejmilejších kouzel tohoto pestrého románu.

V té spletité síti malebné a vroucí dikce, originelní a dnes juž

osobité, nejednou nás opojí vzácná rozkoš obraz. Jsou jimi mnohdy
až peplnny obsažné dialogy hrdin, šperkují se jimi vágní rozho-

vory a popisy, nkdy Annunziovsky bohaté a založené podle to-

hoto silného vykladae starých kultur. Svobodová volí je tém vždy

velmi piléhav a se šastným pochopením, nicmén zdá se mi, že ji

snaha tato zavádí v krajnost malicherného oddalování se od slavných

linií jádra. Také zmínný talent deskriptivní zvrhá se mnohdy v gro-

tesknost a tíživou bez])odmtnost-), která dusí vnmy základní.

Nicmén jsou to pece jen charakterisaní a typické známky spisova-

teliny individuality, se kterými nutno poítati a pro mne tudíž da-

leko mén nepíjemné, než nkterá opravdová nedopatení psycho-

logická. „Ona byla jemná jako nepronesená myšlenka" povídají hrubá

ústa výdlkáe Benešovského o ruské knžn. Nevím, ale mn se zdá,

že zde je krása tch slov profanována . .

.

etl jsem nkde, že nám nepodává Svobodová svého já, svého

nitra. Nic není neprozíravjšího. Láska autorina je píliš silná, že

jásá nad stránkami jako skivani z jara. Její láska i nenávist mluví

cizími ústy. Tak na p. Valtr ji vystihuje, když mluví k Emm: „Vím,

co milujete, vím, že milujete to, co neumí vidt každý a co nacházíte

ve všech ulicích a na všech trzích, vnitíiií, všude projevovanou sílu

krásného života. Vím, že milujete kvtiny, staré námstí, že milujete

^) >Marie mla ješt obšíti dvacet kroužk a vyšíti dvacet kvítek . .
<

(str. 3.). — »Byl tuc (na obraze v galerii) ^krasavec v železných rukavicích

a krajkovém límci s kadeeným vousem, s oima zarudlýma, který se
oženil pro statky s osmdesátiletou babicí, pipravený do boje

jako do plesu ...» (str. 190). a j.
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slepé staeny se spícími dtmi v náruícli na prahu erných domu,
dlníky, kteí milují krásu, poutníky, kteí jsou k smrti umdleni hle-

dáním jasné prozetelnosti, staré msto na behu eky, vže a te-

rassy, úzké schované pšinky v zahradách palác, dvée, jež se
nikdynikomuneodmykajíaklepátka, kteránikoho
nevzbudí, chrám, kde každý kout vám pipadá jako jiný obraz,
kde sedí staena opena o kamenná ramena mrtvých hrdin a kde
svtélka obléhají její tvá jako na plátn Rembrandtov . . . [str. 155.)
Staí nám proísti ony pekrásné stránky, kdy Emma kráí z trhu s ná-
ruím kvtin v ruce a rozdává je chorým i špinavým dtem ... a na
druhé stran vzpomenouti si ku p. na ten živelní passus o velko-
mstských panikách, rozplývajících se posledním vystoupením kte-

réhos tenoristy... oh, jist vycítíme to rušn bijící srdce pro tisí-

cerý odstín podivuhodné krásy a soucítící s celou ubohostí tch, jimž
zaíná umní toiletou a koní vysokým c. V takových místech najdeme
vždy divn rozjásané nitro autorino a vždy se nám bude zdáti, že ona
rozdává nám své nadšení s jemným úsmvem grácie, z jejíž snu
stoupá svtlá illuse budoucí spolenosti.

V skutku, že nejnovjší práce S o v o v a, „Ivv r o m á n",^) je

,,Milenkám" do jisté míry podobna. Ve zpracování totiž tím silným

dechem rozpuelého lyrismu autorova, v nmž se prostiký dj dvou
mladistvých srdcí koupá jak jarní travika v rose, mimo to do jisté

míry i velikou zálibou básníka v ciselování a jemné drobnomalb po-

pis
; v ohledu myšlenkovém upomíná mne mladistv roztoužená a

k volnosti prchající postava Štpánina na nkolik analogických du-

ševních prvk Emmy Stradenové. Zde je to však muž, racionelní

Ivo, který nám odhaluje své názory milence. A tak se nám obma
romány bezdky naskýtá interessantní možnost srovnávati dvojí ana-

lysu srdcí, mužského i ženského, srdcí rozdílných snahami i výchovou,
však sblížených spoleným citem lásk}- a její obtí.

Historie je tu velmi prostiká : Ivo bezprostedn po dokonaných
studiích kdesi v jižních Cechách seznámí se na statku svojí pro-

vdané sestry se Stpánkou, dcerou starého virtuosa, který tu tráví na
zotavené. Poznají se i zamilují, však od chvíle, kdy jejich pomr by
se zdál utužovati, rozcházejí se neviditeln jejich píliš rznorod
zbarvená srdce, až si zmizí na rozcestí života. Zmínný rozpor

vnitní formace je tu nepítelem, který nií jejich štstí. Ivo je ve

svých názorech lásky píliš usedlý, mšácký tém, naivní a jedno-

duch}', snící o vzorné oddanosti a štstí beze chmur; Štpánka roz-

pomínající se na slavného pítele dtství, který dospl umlecké výše,

touží za ním a spje ke srázným stržím nezbádaných výšin. Tedy mo-
tiv, který byl Sovou už kdysi zpracován v „R oz víení samo-

^) Antonín Sova: >Ivv román*. V Praze 1Í302 nákladem Hejdy
a Tuka, stran 328, cena 4 K 20 h S obálkovou kresbou od AI. Kalvody.
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táských stru n". Však motiv by nebyl postail k románové
práci — a zdá se mi, že ani tu, kde podmaloval ho básník širokou

basí spoleenského života z kulturních snah let devadesátých, nestaí
pln k vyjádení tohoto pyšného titulu. Je to vzácný pastel, plný

rosy, pelu a vn, pl báse, pl snivá povídka mkce sentimentálních

nálad, na níž se dají velmi byste stopovat známé už vztahy básní-

kovy k díve poslaným sbírkám a nemén i kvality debutujícího ro-

manopisce.

A tu nutno doznati, že básník tu pekikuje romanopisce. Sova
této knihy je píliš vyložených mohutností lyrických, než aby epický

a dramatický živel jim dovedl držeti rovnováhu. Nicmén lyrism

rozhozen je smle dovednou rukou umlce s taktem a úinn: jako

bílá kytice kvetoucí višn z jara je zalita sluncem a veskrze pro-

záena. Lyrism podncuje svtlé sny Ivovy, podporuje jeho naivní

sentimentalitu a nemén i jarým vtíkem duje do smlých plachet

Štpániny odvážné plavby. A tak delikátní, jarní snní sbírky Ješt
jednou se vrátíme, vzácná náladovost a malebné vise Kvt
intimních nálad s vášnivými výkiky V y b o u e n ý c h

s m u t k li stává se v rukou romanopiscových originelním prosted-

kem ke zhutnní i zformování duší hrdin, stává se vzácným mate-

riálem charakterisaním a tudíž i delikátním spolupracovníkem

psychologických process díla. A to, myslím, je nejvzácnjší kvt,

který vypuel tuto ze Sovova umní.

Vzácná, opravdu ryzí a svérázná je kniha ,,S t a r é listy",'')

kterou se po delším odmlení znovu ozval náš neúnavný buditel praž-

ského stedovku, Zikmund Winter. Svérázná i vzácná proto,

že je bohatou studnicí kulturn-historických poznatk, hlavn života

a spoleenského ovzduší ze šestnáctého a sedmnáctého vku. poda-

ného s oním nevšedním bystrozrakem a sytým humorem péra Wint-

rova — , a ryzí proto, že zde skuten už hlášeno je vítzství vzácného

novellisty nad spisovatelem kulturn-historickým, který v etných

drobnjších pracích autorových nemálo zájmu ubíral jeho dosud ne-

urit vyhranným plodm. V jeho knihách — pipomeneme-li jen

z posledních Staropražské obrázky — potýkal se živel no-

vellistický s tžce založenými snahami vdeckého spisovatele, hluboce

vzdlaného dlouhým stykem s archivy, s duší bohat zkypenou kul-

turou doby, o níž, psal a pímo žijícího ovzduším tch as. Pokud

vím. byla to první systematická snaha jakési vdecké popularisace toho

druhu, vždy s uritým sklonem k novellistickému zabarvení. Ale

práv tato obojakost a neujasnnost díla byla jakýmsi kompromissem,

který ubíraje plného významu práci vdecké, vždy dusí souasn

*) STARÉ LTSTY. Historické novelly a studie od Zikmunda
Win tra. Salonní bibliotéky svazek 106. V Praze 1903, nakl. J. Otto. Stran

íál2, cena neudána.

i
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i istotu díla umleckého. Bylo tomu tak v etné ad jinak velmi
interessantních studií ze života studentského i ve zmínných Staro-
prazských obrázcích a je tomu konen do jisté míry i zde
v poslední tetin kniliy. vyplnné temi kulturními studiemi (V ku-
peckém Týn, Doktoi a lékai naši v XVI. vku a
Strach o K a r m e 1.) Zmínka s hora uvedená o vítzství novellisty
pimyká se tudíž k prvním dvma novelistickým pracím, z nichž
první, K r á t k ý j e h o s v t, jest opravdovou perlou umní v oboru
povídky historické, jíž Winter vedle Jiráska postavil se v elo umlc
píslušné kategorie. Ale jednota knihy trpí touto technickou rozpol-
tností — a zajisté bylo by se dalo doporuit, radji vydání knih dvou,
stejn interessantních, jimž nebyla by alespo sujetová dvojakost
vzájemnou pítží.

Kniha Staré listy jest vzácným navázáním na sbírku Mi-
niatur, poslanou mistrem díve. V obou tehdejších novellkách
„Kolomaz krmika zlá" a ,,Bitý nebitého nese" vyšvihnul se autor
k volným výšinám nespoutaného novelisty a juž tenkrát projevila
kritika svou radost nad onou smlou plavbou. Dnes je rozbh auto-
rv ješt smlejší. Neplatí to sice ani tak o drobnstce Proti p á-

.n m, kde vadí nám jistá rozvlánost prvé ásti a náhlý spád zakon-
ení, ale v Krátkém jeho svt podivujeme se jistot, s jakou
je sepiat dj rušný a bohat zvlnný nejspodnjšími citv zúastnných
osob. Zde charakterisaní dar Wintrv podložený bohatou suggestiv-
ností slova a psycholog-ickým prosycením dociluje vzácných výsledk.
Nic neupomíná již na snahu, sledovanou kulturn historickými stu-
diemi, vše vlní se pyšným píbojem isté epiky, která jako mkce
jižními vánky podvívaný brokát splývaje se nese do dálky.

Winter kreslí své figury velmi živ jednoduchými prostedky.
Jest realistou dávno zapadl\^ch dob, jichž vzácnou patinu zachycuje
podivuhodným zabarvením své archaické dikce, z poátku tvrdé svou
nezvyklostí, však nanejvýš milé a jak se zdá jedin možné pro tato
ovzduší, spátelíme-li se s ní delším stykem. Zdravý, origineln suko-
vitý humor autorv koení stránky. Neubráníme se mu, když zazvoní
jeho rolniky a on vedle origineln stavné vty a vedle nejednoho do-
bov zbarveného úsloví jest z nejdležitjších prostedk k vvvolání
svží a vzácné evokace tch zašlých dob.

Pseudonym Jana Havlasy, od nhož jsem etli juž ostatn
i nkteré drobnjší práce národopisného a kulturního zabarvení, je

dosud nevyhranný, nezcelený talent, ukazuje však nicmén v obou
svých debutních pracích^) zdravé jádro svérázného adepta. Odkojen

')Jan Havlasar »Hor?;ké stíny.s Drobná prosa. V Ružomberoku
nákladem Karla Salvy 1902. Stran 2.30, cena 1 K 60 h. — Mezi životem
a smrtí.* Drobná prosa. Nákladem Emila Šolce v Teli 1902. — Stran 258
eena 2 K. — S originálními obálkovými kresbami St. Hudeka.

'
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silnými vzory francouzských naturalistii a ruského reahsmu, dobývá

se mladý autor dosti hluboko do srdcí svých nešastných Valach a

Slovák uherských, kresle s prolínavou suggescí hrzu divokých

strží tatranských. Touha jej nutí zastavovat se u duší zdraných

touhou, jež dávno už sútovaly s radostnou stránkou života, vybírat

nitra rozervaná, bolestí zbitá a nešastná. Veliké gesto a rozmach cha-

rakterisuje jeho povídky — bohužel, že vtšinou pi tomto rozmachu
zstává a že mnolidv velkolepost gesta nebývá doprovozena silnými

záchvvy nitra. Zdá se, že práv od Zoly pejal Havlasa snahu a

mnohdy i opravdovou mohutnost oživiti ten i onen kout svojí pírody
hrzou a jistými momenty dsu i tvrdosti, což všecko je konen
opravdu vhodným experimentem k získání suggesce pro dj samotný
i pro laciné rozrušení tenáových nerv. Pejal od Zoly i ono zmí-

nné gesto a zájem pro tvrdou vulgérnost, ale jest nesmírn slab tam,

kde se snaží po vzorech svého mistra prolnouti a jakýmsi plamenným
fluidem prožehnout zástup interessovaných postav té které povídky.

Proto vždy zstávají v jeho i^vídkách figury njak osamoceny,

každá jedná více mén na svj vrub a tim se bortí dojem celkový.

Není tu širé a jednotné vlny epické a asto jen zmínná suggesce

údsu i hrzy jest jediným pojítkem djového pásma.

Co prvn u mladého novellisty poutá, jest onen živelní pocit

odvahy, s jakým se vrhá na svj pedmt. Xic mu není dosti šediv
jednotvárným, malým . . . nic ho ncodstraší. Plochost i malou pestrost

dje nahrazuje si tudíž umle velkolepostí scenerie, rušností drobných

episod. Nezídka setkáme se tudíž v jeho povídkách s požárem, zu-

ením rozvodnných íek, s údsy zimní boue. Mozky pološílených

ubožák teští hallucinaními visemi, bestialní brutalita tlesných vý-

kon otásá. Vzpomínám zde nejlepšího snad ísla obou knih, Po-
vodn, kde v korun zvolna podlamované lípy, nad rozzuenými
orkány vod odehrává se kruté drama lidské surovosti a erné besti-

ality. V této povídce se nejblíže piblížil autor grandiosit zolovského

péra a ona je dosud snad nejtypitjším jeho výtvorem. asto zahorlí

autor nad bídou svtské instituce. Azruší ho neláska bratí a tvrdost

živeiiá odbojem srdcí a tu pak se píliš dává unášeti svou rozpálenou

fantasií, zapomínaje odvkých zákon lidstva, nedbaje kruté analogie

mezi lovenstvem a pírodou a osnuje jakýsi hrzn tajemný sen

o Veliké Revolucí: „A jde zkáza jen dále, a zuí, — než odplata

bude kdysi v budoucnu hrozná. Všecky híchy seteny budou a zlí

tohoto svta budou zváženi. Potom poteekrev " (H 1 a d

str. 157). Takových míst najdeme celou adu. Zdá se nám, že vty
podobné jsou píliš odsouzeny k trapným úinm frázovitosti a la-

ciného zveliování dokonale neprocítných, neprožitých a nepromyšle-

ných ideí.

V „H o r s k ý c h stínech" pokusil se Havlasa o pknou ori-

ginelní myšlenku : podati veškery dialogy náeím slovenským. Velmi

mkounce znjí ty rozmluvy, ve kterých je zachycena vn ragy



z nejnovjší eské prosy. 847

s opravdovým kouzlem prostoty a vzácné originality, se vši malebností

bohat obrazné ei. Toho materiálu si píliš vážím . . . vždy tak

úpnliv nás vybízí k studiu Slovák a jejich kultury! Xikde dnes
už nenajdeme tak pkných úsloví, istých obrat a jemných odstín
pro zachycení každého duševního záblesku. A té poesie, když vy-

pravuje Samko pohádku o vzniku tatranských „moských ok", jak

Petruša milovala kdysi za starodávna „mladého lovca divých koz",

jak on kdys do výšin se odebral a nevracel se, jak vrná díava hle-

dala a hledala, až ho šílená našla mrtvého s hlavou rozbitou a s mozkem
vystíknutým na šedivé skále . . . ,,Rukami nad ním zalomila nešastná
Petruša, ke skále devený kíž do zem zarazila a o zápolu sa oprúc,

tak dlho slzy ronila, až pleso sa rozlilo mezi úbomi, nad ktorým
Petruša potom od žialu na kame sa obrátila. Preto je to pleso ako
ludské oko okrúhlo a tak isté, ako boly pkné oi Petrušiny

"

Lidové rozhovory i vypravování jsou pejaty se vší zdravou pi-
rozeností a v pvodním stylu, což jim dodává obzvláštní ceny i vý-

znamu.

Z mladších autor ješt vydali románové práce K. Rožek'''}

a V. Otomar"), ob markované pelem svžího mládí a bujarého

nadšení pro ideu svých sn, však nesoucí na sob píliš etné známky
této mladickosti v nesepjatých liniích románového já) dra a v mlžném
neujasnní kardinální snahy. Rožkv Petr Suk i Otmarv Václav

Krl jsou mužové nedokreslení v mnohém a zkarrikováni ve svých

detailech. Oba se potácejí jako stíny loutek mezi dvojí alternativou:

Krl mezi prostikou Cílí, která spíše podivným ízením božím se

stala jeho ženou, než mužnými kroky jeho vle — a mezi emancipo-

vanou Vilmou Klosovou, jejíž odlišný, pseudopokrokový názor ži-

votní i spoleenský nejednou na nás vystrkuje poouchlé ržky zcela

banální koketerie. Vilma je v mých oích nehluboká panenka malo-

mšáckého mozeku, které kdys pod ruku pišla njaká úvaha

o emancipaci žen a která si z ní dle svojí intelligence dovedla vybrat

jen nkolik povrchních frází. te Vcrlaina i Alaeterlincka a vyslovuje

se o nich velmi banáln. Osluje svým rudým sluneníkem. Míní

uchvátit svým velkodušným zíkáním se Václava... To jist není

Vilma Otomarova snní a v tomto zhroucení povahovém vidím hlavní

neúspch knihy, v níž i sám hrdina Krl je ubohý malomšák, chabý

a bez vle, smutné pápeí osudu i náhody. Nkolik opravdu svžích

a sytých detailních krás, velmi upímných a vroucn zažitých

je ozdobou povídky, která jsouc asi plodem básníkova dosti útlého

mládí, vyšla již ped lety v asopise.

*) Karel Rožek: »Petr Suk«. Román. Nákladem Šaška a Frgala
ve Velkém Meziíí 190?, stran 225, cena 1 K 20 h.

") V. Otomar: »Dv ženy*. Knihovny >Srdce« sv. II. V Žambcrku
1902. Stran 211, cena 2 K 30 h.
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Alternativa v Petru Sukovi je jiného druhu: zde hhiboce

altruistní zájem sociálních oprav dusí v mladém hrdinovi pirozenost
popud k žen, k nížto je vázán a po které obas i tlo zabouí. Nábhy
velmi smlé a myšlenka základní opravdu vdná, nicmén zdá se, že

autorovi nevyvel z duše celek ve svém kovov jednotném zpracování,

možno-li tak souditi dle etných nesrovnalostí a umlých episod. Suk
sám klesá nejednou zasažen a jemu samému je asto záhadou utváení
se zítka. Možno jej považovati za nebohou ob plamenných tužeb,

jichž realisaci nebylo pedesláno potebné výchovy prostedí
;
jeho

snahy jsou potud utopistickýnn', dokud nebylo vybudováno žulového

podkladu pro vzácnou a velikou myšlenku. Nebo velebný sen se roz-

plývá v bolestné procitnutí, když první kámen letí z ruky duševn
nezpracovaných tkalc v okno továrny pro n zbudované. A Petr Suk
uchyluje se v náruí Vlastino, jež mu až dosud byla tém cizí a jejíž

význam vyvrcholil se teprve ztroskotáním závratné myšlenky sociální.

*

Z knih obsahu více mén instruktivního poslala nám v poslední

dob firma Vilímkova ve sbírce „Vdním a životem" nkolik cenných

publikací, z nichž se tu zmíním o studiích H a r 1 a s o v ý c h (,,Z p o-

klad pražských" a ,,D oba i umn í"), ^) jimž podobna je

Kliková kniha ,,0 s v t o u a výchovou k životu.")
Vtšinu z pítomných studií vyžádaly si nahodilosti jubilejní, jiné jsou

tributem palivé otázky dno a opt jiné vznikly diktátem subjektivní

autorovy lásky. Dr. Harlas, známý aesthetik ..Politik", seznámil nás

již s mnohými pod arou svého asopisu, též v Rozhledech, Osvt
i jinde jsme etli nkteré — zde v knihu sebrány, psobí dojmem
pestré mosaiky, stejn zajímavé jak pouné a dokumentární. Prvá

kniha má ráz specieln místní: všecky rázovitjší monumenty praž-

ských námstí, ulic i museí jsou zde rozebrány, jednak se stanoviska

historického, jednak aesthetického. Není-Ii tato druhá snaha píliš

pronikavé originality i sugg^esce (autor se jí vždy pouze jakoby mimo-
chodem dotýká), zaslouží historický materiál opravdu velého uznání.

Materiál druhé knihy, pokud se zpracování týká stejného niveau

s pedešlým, je všeobecnjší. Odnášeje se výhradn jen k umní vý-

tvarnému, zastavuje se u nkolika drahých jmen eského umní, splácí

ve velém lánku o Karlu Purkyovi opoždný sice, však stejn

upímný hold jeho prkopnictví a originelnímu talentu, rozebírá n-
kolik themat umleckých, promlouvaje o umní pro lid, o militarismu

a feminismu v umní, o nahém umní, o historii ex libris . . . Nkde
setkáváme se s názory narážejícími na sebe v detailních úsudcích,

jindy tytéž myšlenky se v rzných variacích optují a stýkají: vše to

8) Dr. Fr. X. Harlas: >Z poklad pražských* Stran 224, cena

2 K 30 h. — »Doba a uraníc. Stran 254, cena 2 K 50 h.

»1 Josef Klika: »Osvtou a výchovou k životu.* Stran 278
cena 2 K 80 h. Nákladem J. R. Vilímka v Praze 1902.
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je ovšem neblahý vliv asové odlehlosti vzniku tch lánk, jakož

i okolnosti, že nebyly psány s uritým zetelem na jednotnou uzave-
nost knihy. Jinak nás v mnohém pouí a na mnohé upozorní.

Kniha K 1 i k o v a je cennou sbírkou životopis našich i cizích ve-

likán, s jasn vyteným zetelem k jejich innosti paedagogické. Ne-
shledáme se tu však pouze s pesn vyslovenými paedagogy — i u ji-

ných, kteí hlavní svj zetel jiné zasvtili idei, sondováno po této

stránce a vždy docíleno pi vzácné oekonomii autorov velmi uritého

profilku. S té stránky vyzdviženi tu Hugo, Lavoisier, Palacký, KoUái
vedle Krejího, Alberta, Tyrše i Nietzscheho — a v celkový rámec

jako tžké zjevy tch ušlechtilých a hlubokých snah zapadají Ko-
menský, Pestalozzi, Lindner . . . Krátká a výstižná charakteristika,

mnohdy opená sice o mínní uznaných kapacit jiných, je hlavní

známkou tch struných rt. Jeví se nám v nich Klika ani ne tak ori-

ginelním spisovatelem, jako spíše badatelem velkého ostrovtipu re-

dakního, jenž z pestré mosaiky nejrznjších mínní dovede vynésti

hrst charakteristických detail, aby nám jasn oživil zapadlý portrét.

V Zižkov v kvtnu 1902.

Frant. Sekanina.
*

Z mladé nmecké literatury v Cechách.

Chudé, velmi chudé jest nmecké umní v echách, srovnáte-li

je s umním naším. Málo umlc, málo umní. Tak tiše a tak pomalu

se produkuje, píliš ticho je v nmeckém táboe poetickém, jen nkdy
nkdo promluví, a zase ticho. K tm „nkdy mluvícím" pistoupil

letos samostatnou publikací redaktor pražské „Frhling" p. Paul

Leppin, i u nás z „Mod. Revue" známý drobnými referáty a pknými
rtami. P. Leppin je talent zejm lyrický a veršový, a pece
debutuje prosou, snad že tu volnji lze vypovdt duševní zvlnní.

Knihu své prosy nadepsal „D ie Thren des Leben s". Je

to smutná kniha, pláem vlahá, štkavá . . . Když tete ji, zdá se

vám, že v dáli vidíte tvá bolem keovit sevenou, v ní záí dv oi,

nevýslovn smutné oi, zatížené zoufalým žalem, jimž nezkvete již

máj, oi jež uvykly jen na zkrvavlý list podzimu a jimž souzeno jest

jít poli skoseným.i, lukami bez kvtu a zelen, pustou cestou plnou

kíž a odíkání, zlacenou jen majákem vzpomínek, jenž daleko, da-

leko že sotva mlhy smutku proráží. Oi s vinou tragickou, se slzou

nikdy neschnoucí, jež stále svítí za vámi a odejít nemohou . . .

Smutná kniha, neb smutným jest její poslání: „Vnuji tuto

knihu paním, které veer mrtvá léta hledají zrakem zamženým . . .

A které v jich dny ztrnule hledí jako v svtlo. Které o romancích po-

kory vdí a o balladách smutku. Které jsou vždy cizí mezi lidmi . .
."

A jako bolestná rhapsodie, jako tony harfy zborcené, jako stesk

strun se trhajících šumí vám tok dje té smutné knihy. Slyšte jen!

— Tichý, šerý dm, plný smutku v opuštné ulici . . . Všude

studí zima, bije tepna bolesti. V nm sedm bledých, uplakaných paní
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v odíkání. A v to ticho a ten smutek najednou po dlouhých dnech

žhavých slzami zašumí jásavá melodie rozvýskaných houslí. Student

Roman Maria to tak zahrál. Pí-esthoval se do opuštné ulice a hned
ji celou rozezpíval a prohál svojí písní. Paní zmlkly v teskných my-
šlénkách, za ruce se uchytily a celou bytostí pohroužily v tu rozkoš-

nou láze hry, v níž celý život burácel a vlnami še smutku smýval.

A jedna z paní, Veronika, se rozplakala vzpomínkami na svj
máj ... A zase ticho, tinácte dní ticho ... A trnáctého dne vstupuje

Roman Maria a ptá se Veroniky, pro pláe. V té otázce promluvila

láska k té ubledlé bolestí paní, a Veronika ucítila, že musí být jeho

a zašeptala tiše : ,,\\ illst au dann mit mir schlafen gehen, Roman
Maria?"

A nebyla již sama. Roman Maria ji zavedl v svj domov a mla
zase lásku a zase radost a zase krb, kde se mohla ohát po dlouhých,

dlouhých zimách.

V chudém pokojíku záilo bohatství jich lásky. Povídali si o ži-

vot, jejž žili, a jenž siln provázen byl bolestí a touhou. Veronika

vždy sedla u Romana a líbala jej na ústa, a v polibku tom z mrtvých

vstávala láska a slitování a žhavé vzpomínání . . .

Ano, vzpomínka. — Ve skoápce dtství již mla lásku. Pišli

komedianti a z nich jeden, Kašpar, mluvil o svém srdci, jež mu lidé

ukradli a na trhu prodali a propili. A ten Kašpar s ukradeným

srdcem — to byl její první kníže sn. Byla jeho a on její. Ale ne

dlouho, zradila jej a dít zabila. A tenkrát zbita utíkala, a on jí

klnul . .

.

To bylo, a nyní ji má Roman Maria. S ním hraje, zpívá, taní

a v tom jest její život, smích a plá. Roman Maria nemže zapome-

nout, jak k nmu pišla . . . Kol úst byl hoký plá, srdce zhrzené se

bálo prosit o bolest . . . Tak zjevila se mu pede dvemi života. Vzal

na se její jho, smutek jejích dn a setel slzy palivé. .

.

A v tom zase pichází Kašpar jako výitka jejímu štstí. Pichází

jako Petr Jordán s Rosou . . . Roman Maria se zamiluje do Rosy, a

tak zas je Kašpar sám a Veronika zase sirá ... A tu lítost jí lomcuje,

že srdce Kašpara po druhé je zhrzeno . . . Jde dom, a tam se smje
Rose a Roman I\íaria volá za dvemi zavenými: Jdi dom k sedmi

paním!" Veronika jde zas v ten smutek. Život byl píliš velký

pro ni a krutý a bez milování . . . Dvee života byly zaveny.

Šla dom a snula smutn ernou nitku této pouti ... A paní zachvly

se nad jejím návratem a teskn šeptaly: Zstala dlouho a její oi
stmavly mezi tím. Ale jest opt zde.

Smutná, smutná kniha, suggeruje sesmulnlou náladu, ale uí
i resignaci, uí zvykat bolesti a utrpení, jehož te všude tolik, —
i ona hlásá radost ze smutku, již ucítí jen ti, již píliš trpli, ale

pi tom nezapomnli píliš milovat . . . Smutek z radosti, zkrvácené

štstí!. . To ucítí jen duše osamlé, jež mly své Golgothy, — duše.
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jež zvykly tíživým mrakm, a jež po blankytu již nežízní, — smutek
smutkem léí jak tch sedm paní bolem ubledlých. A v tom svém
smutném poslání je tato malá knížka velikou.

Kniha p. Leppinova vyšla eským nákladem p. H. Kosterky

v jeho symposiu jako první íslo nmecké série. Tak divn vás to

pekvapuje. Vzpomínáte, co námahy to stojí, než dostanete eskou
knihu na nmecký trh . . . Reclamu jsme musili platit za vydání

Nmcové, Nerudy, echa, Vrchlického, šetrný mecén tajn platil

nmecké vydání Zeyera, a my klidn sami svým nákladem tiskneme

nmeckou knihu. Tak mi pipadlo mimodk, co knížek mladých
autor eká své edice, eká rok, dv léta, prosí, žadoní, aby mohli

do života, a stále marn. Nikdo je netiskne, nepronikli ješt, nemají

jména, — a mladá duše zakiknutá ve svých snech ztrácí nadji, svsí

v bolesti zvolna kídla rozpjatá a vy vidíte, jak sklamaná lístek za

lístkem chvjící se rukou ze stolku vynímá a se slzou pálí, — to

vné ekání a bušení na dvee života, jež se neotvírají, zlomilo jí

perut ... A péro padá z ruky a rezaví, rezaví. Co oblouk ke kathe-

drále poesie jsme perazili sami, sami!

Známjší p. Leppina jest a více u nás zdomácnl p. Hugo
S a 1 u s, hojn k nám pekládaný básník pp. Vrchlickým, Netzlem,

Korábem a j. v. Po verších ,,Gedichte", ,,Reigen", ,,Ehefrúhling",

„Susanna im Bade" pichází letos s prosou „C h r i s t a" ve vkusné

výprav malíe p. Orlíka. Christu nazval autor evangeliem krásy.

tenáe mocn uchytí a celého zavine tu nová a velkolepá my-
šlenka: „Kristus zemel na kíži za lidstvo pro lásku, — musí se

zrodit žena, jež zeme pro n za krásu. Kdo spojí ty dva svty, svt
svrchované krásy a lásky, ten založí tu v ní tolik zdanou a moderními
proroky vštnou tetí íši pokoje a míru."

To je basis knihy, to- je cívka, kol níž se vše ovíjí. Rámec i styl

celé této pohádky je biblický. Jako Christus zrodí se i Christa oe-
kávána všemi, ti slepci ji adorují; když vyroste, uzdravuje krásou,

hlásá radost a úsmv života, uí vidt štstí, obklopuje se uennicemi,

apoštoluje svoje evangelium po celé zemi. I proti ní se bouí knží,

kižují ji a umuí za to, že krásu nesla lidstvu. Ale uení neukižo-
vali, to tu žije, lid touží po kráse, vidí ji v pírod i práci, pot

a znoj práce je mu modlitbou a obtí. A kíž její jako Kristv bude

nít do vk. Lidstvo pjde mezi kíži obma, mezi kížem lásky a

kížem krásy bude vná jeho cesta.

\ lkolepá koncepce, velká apotheosa ženy v dob, kdy kynul jí

exil v moderní produkci, kdy procházela martyriem snížení.

H. Salus ml své pedchdce na tomto poli. Náš Zeyer a s ním
celá legie našich básník vidla v „duši ženy lesklý kišál, kde bh
se shlíží s krásy úsmvem." Náš Zeyer vil ve velké z mrtvých vstání

lidského srdce z hrobky rozumu a zmizení všeho trudu jenom tehdy,

až slovo, o nmž mluvil Jan, jak muže tlo na se vzalo, aby spasen

svt a bylo blaho v lidských osudech, až slovo to ženou uí-
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n n o bude. Maeteiiinck vidl v ženách nebeský šperk, istou sl naši

duše, vidl v nich zahalené sestry velkých vci, jichž my nevidíme,

Rider Haggard zná jen ženu — dárkyni krásy. A tak bylo by lze do

nekonena jmenovat ty, v jejichž šlépjích p. Salus zvolal svoji ideu.

Jeho zásluhou a velikou bude, že v této dob tak siln konden-

soval vznešené myšlenky o žen a že v pvabné form je napsal

svým druhm, když pojem „ženy" nejvíce u mladých trpl. Zda
Christa by mohla být symbolem umlce, jehož jedna dla pibíjena

je na kíž lásky a druhá na kiž krásy, by byla zajímavá úvaha.

Provedení velkolepé Salusovy ideje však je daleko slabší nad své

sujet. Biblický rámec s poátku dobe spjatý se rozklížil pozdji

a nkde obraz vypadl trochu disharmonicky, logika dje i biblické

parallely místy selhaly, a tím cenná jinak tato kniha rozhodn
utrpla. —

„Gedichte", verše E 1 s y G o 11 c r o v é, z list známé, jsou uspo-

kojivým debutem. Básníka s obrazu své duše odhodila clonu a dává
vám naii patit cele. Byla ubiována životem, mla se otrokyní, los

ženy byl jí ])íliš krutý. A tu setkala se s lovkem, jenž byl jí

spásou, — u nhož se jí rozednilo. Pekvapí vás jeho jméno. Bylt
to náš — Zeyer. Osvítil její temnou stezku životní záí nkolika slov:

„Liebe, Liebe! Die Liebe ist der Seele táglich Brot! Verzeihe und
vergieb !"' Z vdnosti vnovala mu nkolik ísel, sytých nhou a

láskou, jež jsou dokumentem, že její duše jako bean se vinula kol

liliov bílé duše Zeyerovy.

Vliv Zeyerv vidíte na všech tch verších, a již je to silný

a vášniv žhavý úder mládí, i nezkrotná a jásavá touha po jaru tak

s jásotem Ritterové parallelní. I nitky tkaniva reflexivního tu nalé-

záte roztroušeny. Slovy ,,Es ist ja aller Dichter Brauch zu blicken in

die Ferne" vzlétá do íše triumfujících vítz, zpívá všecky škály ra-

dosti i bolu, myšlenkovou skepsí prochází a s nadšením zastaví se

u Nietzscheho. Na nkteré meditace komponuje variací více, ale tím

nabývá rázu monotónního, unavujícího.

Pekrásné jsou básn Verlobt, Sonnenschein, Bitte, Zum Licht

a j. v.

Gollerová neobjevuje ve svých verších nové citové a myšlenkové

zem, nerozšiuje obzory básnické, nerozžíhá nové hvzdy ideové, ale

podává nkolik prostých kvt, velmi prostých, ale milých svou

srdenou vní, pro niž rádi protete celou její sbírku, tebas nebyla

literární událostí. Albert Pražák.
*

Eliáš Lonnrot, básník finský. Národové malí, podrobení, er-
pají nadšení pi hnutích ideálních v djinách svých ba i v íši národ-

ního cítní, jemuž porozumí nejspíše lidový básník, jenž s lidem

pkn je sdílí. Na pstí i svalu a rozumu píslušných tíd národa

ovšem jest, aby cítní i vznt historický nezstaly pražným chvním
vláken nervových, ale vtlilv se znateln v osnovu historie dnešní.
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Finsko díve ruskou íši hýkané, dnes zmnnou politikou jest tí-

snno v rámec ruský, jsouc tlakem tím rozbolestnno slavilo jen v do-

mácnosti nejužší sté narozeniny svého národního básníka. Eliáš

Lónnrot narodil se dne 9. dubna 1802, vzdlal literami e fin-

skou i odkryl národní poesii. V chudých pomrech propracoval se ku

studiu universitnímu, vnuje se vdám pírodním ve Finsku tak oblí-

beným, však i poesii, filosofii ba i filologii. Jak to asto bjVá. chleba

nenalezl u vd, již duchovní síly vnoval, nýbrž v lékaství, jehož

praktické výkony na konci studia si oblíbil. Jakoby veden byl osudem

vlasti své, vnikaje pi obchzkách lékaských do lidu, nasbíral zde

záhy hojn ojedinlých povstí i tradicí lidových, jež pronikl duchem

kritickým. Jsa skuteným badatelem v djinách ei i literatury finské

i vykonav zde práci záslužnou ba epochalnou, pronikl osnovu bájí a

spojil zkazky rozptýlené v celek finského národního eposu K a 1 e-

w a 1 y. Ovšem nelze upíti, že L. poínal si pi úprav básn té,

která ve druhém vydání r. 1849 ji^ dvojný objem vi vydání prvému

(1835) zaujímala, pomrn libovoln. Tvlnohý verš vlastní vsunul, kde

souvislost neb jasnost zdála se mu býti nedostatenou, ba celá záv-

rená, padesátá runa jest básnna ním, sbratelem, ovšem v duchu

a na podkladu povstí a cítní národních, ba i ekl bych, na podklad
technologie i emeslné dovednosti lidové. Píroda živá nadchla bá-

sníky nikterak profesionelné, mystika arovná obestírá hrdiny, jež si

vymyslili opovrhujíce i jen stopami historických skuteností. L. spojil

pohádková líení egoistických prací i boj hrdin bohatým materiálem

ethnografickým, líením obyej, svtových názor, písní ar- a pov-
rových lidu finského i vystavl epos vysokého interesu ethnografi-

ckého ale i vysoké ceny umlecké. ]\Iáme válený eský peklad

Kalewaly od Jos. Holeka.
Eliáš Lónnrot prokázal národu svému službu vysokou, sebe-

vdomí vzbudil národní a tím, že stvoiv e básnickou zavedl jazyk

finský s literaturou jeho do literatur}^ svtové, opodstatnil sympathie

celého civilisovaného svta i s politickými osudy Finska.

André Chéradame: L' Allemagne, la France et la Que-
íitioii Autriche, Paris, Plon-Nourrit & Cie 1902., 275 str. Jest to

zas2 jedna z tch málo knih. vycházejících za hranicemi, které tý-

kají se Rakouska a zvlášt nás echv. Konen poutá trochu naše

zrm pozornost ciziny. Tento zájem nemá však píiny v kulturní

výši našeho národa a v zájmu o jeho vzdlanost': píiny ty jsou rázu

ist politického. Jest dosti trapné, že naše literatura, naše umní a

vbec celý náš kulturní život nedovedly pipoutati cizinu, zvlášt zá-

padní Evropu; ale i za tu trochu pozornosti, zakládající se na ist
politických zájmech patí cizin naše uznání. André Chéradame vydal

již díve knihu U Europe et la Question Autriche mi seuil dii XXémc
siéclc, knihu to peliv dokumentovanou, která dokala se již tetího
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vydání bhem jednoho roku. Nový jeho spis. Nmecko, Francie a

otázka rakouská dotýká se znova tchže záležitosti : pomru Nmecka
ku Francii, a nebezpei, jež vzniklo by vtlením vtší ásti Rakouska

do íše Nmecké. Autor vychází z otázky Elsasko-Lotrinské, doka-

zuje nemožnost postoupení Elsaska a Lotrinska Nmeckem Francii

a cituje na doklad toho slova nmeckého poslance, socialisty Schón-

lanka: „Vlastnictví Elsaska a Lotrinska jest pro Nmecko životní

otázkou." Avšak i kdyby nebylo zde této otázky, kdyby nebylo pa-

mátnjšího roku 1870. má Francie v sob pirozený odpor proti spá-
telení se s Nmeckem. Jest více píin, které tento odpor zpsobují

a tm autor vnuje vtší ás svojí knihy. Studuje v první kapitole

peliv hnutí všenmecké. Jeho podstatou je idea spojiti všechny

Nmce pod jednou vládou, tedy i Nmce rakouské; tím Nmecko
nabude svých pirozených hranic. Podvratní živlové v Rakousku
pracují za tímto cílem ; a pítomná kniha podává statistiku velice po-

drobnou, svdící o dobrých informacích, všech tchto snah. Uvádí
rzné pokusy a projekty k rozdlení Rakouska. Zmiuje se o za-

povzené brožue (Rozdlení Rakouska a jeho nové sestavení), dle

níž Prusko obdrželo bv Moravu a Slezko. echy staly by se ástí

Saska. Bavorsku pipadly by Solnohrady, Vorarlbers^ a Tyroly ; Horní

a Dolní Rakousy , Štýrsko a Korutany tvoily by Rakouský stát

s 5,300.000 obyvately ; Pímoí s ástí Dalmácie. Dubrovníkem, Ro-
torem, Terstem a Polou, tvoily by jako Elsasko-Lotrinsko íšskou

zemi (Reichsland) ), spravovanou vojenským .s^uvernérem. Království

Rakouské bylo by spojeno s íší nmeckou týmže svazkem jako na

p. "Radensko nebo Wrtembersko. Idea všerimccká smuje k tomu,

aby jednou Nmecko bylo nejmocnjší íší, prostírajíc se od Ham-
burku až k Terstu. Proto nmecká politika snaží se též odvrátiti

])ozomost Itálie od Terstu a Dalmácie, nabádajíc jí, aby spíše snažila

se nabýti francouzského území na Korsice a .Savojska. ,,Realisace

Všenmectví jeví se v dvojí operaci : první smuje k Rakousku a

její úspch um.ožní druhou, která dá konen Nmecku jeho ,,
piro-

zené hranice : na západ Lucemburg;: a Belfort, na východ áru jdoucí

až k ernému moi, na jih Terst."

Pivtlcní Rakouska jeví se Všenmcm prospšným v každém

ohledu, tedy nejen v politickém, nýbrž i v národohospodáském a pr-
myslovém. A^ývozní obchod nmecký, který v posledních létech tolik

zkvétal. .náhle jioklesl. Tak Anglie ubánila se záplav nmeckých
výrobk hned po vyjití známé knihy Made in Gcrmany, Rusko uinilo

dosti velký pokrok, tak že opatuje si své výrobky samo a úpadek

nmeckého vý'vozu do Spojených Stát Severoamerických udávají

následující ísla:

V roce 1895 bylo vyvezeno do Sp. Státu za 4,000000 mark tkaniv vlnných
> 1896 » » » . » 2,000.000 > » >

1897 > . » > » 1,500.000 >

1898 » » > * » 915.000 »

p 1899 » > » » » 200.000 » > *



L' Allemagne, la France ct la Ouestion Autriche. 855

K zastavení této nadprodukce má Nmecko zapotebí Rakouska,
které zase by je zásobovalo plodinami ; a tak pichází na myšlenku
známého Zollvereinu. Tedy potlaení Slovanstva není jedinou pí-
inou tchto snah, nýbrž i zajištní hospodáské a obchodní budou-
cnosti Nmecka.

V dalších stránkách rozepisuje se Chéradame velice podrobn
o všenmecké akci v Rakousku, o psobení všech tch korporací, jako

Všenmeckého svazu. Spolku Gustava Adolfa a j., o zaplavování Ra-
kouska velezrádnými brožurami, o všenmecké žurnalistice atd. s pod-

robností tak širokou, že ani u nás, kteí jsme tak blízcí tm pomrm,
dosud nebyla všechna ta fakta shrnuta v jediný, tak úplný celek.

Tvrdí pímo, že akce tato jest podporována samým Vilémem II.,

kterouž okolnost dokazuje nkolika fakty. Líí pípravné práce v n-
meckém vojenství, kde na píklad o opevovacích pracích v Lotrinsku

nesmly listy se zmiovati a kde dlnictvo pracující na tchto forti-

fikacích (r. iSqq) bylo pod stálým dozorem vojska a etnictva: líí

též více než znané zvtšení nmecké armády, provádné za souhlasu

všenmeckých nadšenc. K cíli svému pracuje Nmecko více pro-

stedky, zejmými i tajnými: jsou to: všenmecká kampa, zbrojení,

zaplašení nedvrv Francie tak zvaným francouzsko-nmeckým do-

hodnutím, podporování protimilitaristického hnutí ve Francii, snaha

rozbiti allianci francouzsko-ruskou a konen dorozumní mezi Anglií

a Nmeckem

!

Tetí kapitola knihy vnována je Rakousku, které strun sice,

ale zcela správn ve všech svých ethnických živlech je posuzováno.

Chéradame klade váhu na pesilu 15 milion Slovan proti 9 mil.

Nmc. O nás Ceších praví : ,,Les Tchéques, plus ancierinement orga-

nisés, ont obtenu sur le „centralisme" viennois des avantages mieux
marqués."

Vyznaiv též roztídní Nmc, z nichž toliko tetina jest smý-
šlení všenmeckého. líí autor ve IV. kapitole prusofilskou propa-

gandu v Rakousku. V páté kapitole dokazuje možnost otázky ra-

kouské na základ pedchozího, zvláš v pípad smrti císae Františka

Josefa I. V posledním oddílu: .,Cím by bylo Nmecko zvtšené o Ra-
kousko" v}-vozuie nezmrné dsledky rozdlení Rakouska pro celou

Evropu i svtový mír. Pipouští nejastji uvádný pípad — Ra-
kousko zmenšené o Hali a Pukovimr je vtleno do íše nmecké.
Tím vroste válená moc nmecká : námonictvo ítalo by 39 obrnných
lodí, 9 velkých kižák, 27 menších ; vojsko v mobilisací : 2,616.000 p-
choty, 142.800 jízdy a 7080 polních dl. Tím bylo by tžko ostat-

ním velmocem s Nmeckem se miti. Další prospch byl by na poli

obchodním a hospodáském ; veliká íše mla by pak dosti plodin ze

zemí rakouských, a uzavela by svoje trhy plodinám v}'váženým
z Francie i odjinud. Tím domohla by se obchodní samostatnosti a sní-

žila by ceny svých výrobk tak, že by konkurrence ciziny byla tém
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nemožnou. Velké Nmecko mlo by pro svoje vojenské postavení

i pro svj obchod dv moe; Terst otevel by jeho obchodu cestu na

Balkán, který beztoho již nyní jest dobýván nmeckými prmyslníky.

Nové dráhy v Orient, dílem již postavené, dílem projektované (z Bul-

harska do Caihradu, z Caihradu do Saloniky, a dráhy Anatolské),

které jsou vesms dílem nmeckých spoleností a vydržovány A''^-

meckou bankou, dosply by pak svojí úplnosti, tak že splnn byl by

ideál mnohých Všenmc : tra spojující Berlín s Perským zálivem.

Turecko nemohlo by tomu vzdorovati a Nmecko ohrožovalo by pak

celou Evropu svojí obchodní i vojenskou mocí. Nebo pak na p. do^

nutilo by Turecko snadno k mobilisaci, a na Kavkaze bylo by ruským
sborm bojovati se spojenou armádou turecko-nmeckou. Pak také

všechny sousední státv Belí^^ie, Holandsko. Švýcary a j. byly by

v každém ohledu závislý na Nmecku. V závru shrnuje autor všechna

tato fakta; klíem k ohromnému vzrstu Nmecka jest rozdlení

íše rakouské. Tomu musí Francie i Rusko postaviti se na odpor;

nesmí nechati zahvnouti 6mil. Cech a 1.350.000 Slovinc pod tím

jhem, jakým by pro n byla vláda berlínská! nebo tito podali Francii

etné doklady svých sympatií. Otázka rakouská je otázkou politickou

i oekonomickou a konen i sociální. Nejnižší vrstvy obyvatelstva,

zvlášt dlnictvo a maloživnostnictvo bylo by tím vrženo v horší po-

stavení, než v jakém se nalézá. ,.Slované rakouští jsou Boery zítku."

Katastrofu roku 1871 zpsobila okolnost, že Francie nechala dojíti

k válce r. 1866. A jest zvláštní souvislost a analoí^ie mezi rokem 1902

a roky 1865 a i86g — rozuzlení tchto otázek je blízké.

Upozorniv na to ješt, že Cechy jsou dle slov Bismarckových
první podmínkou k uskutenní velkých plán, konstatuje autor ješt

solidní stavbu rusko-francouzské alliance, na základ etných denních

list ruských.

Vyslovuje též souhlas nad zahájenými kroky k dorozumní mezi

Petrohradem a Vídní. Tvrdí, že na Balkán získalo by Nmecko je-

diného spojence: Rumunsko, jehož panovník je z rodu Hohenzollern-

ského, kdežto Rusko získalo by Bulharsko, které v pípad mobilisace

neutralisovalo by moc rumunskou. Spolek pojící Nmecko, Itálii a

Rumunsko ml by annádu o 2,977.000 pchoty a 135.000 jízdy, spolek

rusko-francouzský zvtšený o Bulharsko ml by 3,230.000 pchoty
a 273.000 jízdy. Konen uvádí ješt to faktum, že rakouská armáda
jsouc složena z tolika rzných národností, byla by i po svém vadní
do nmeckého vojska tém neprospšnou. Kniha vyslovuje na více

místech pání, aby veejnost donutila ministra Dclcasséa k opatrnosti,

dokud ješt jest as. ,,Na Francii a na Rusku, na caru a vlád re-

publiky jest povinnost zabrániti ,,otázce rakouské", aby nemohla
býti nikdy položena. Záleží na nich zajištní toho nejvyššího dobra
pro národy v novém období : totiž míru." —B. R.
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PEHLED DIVADELNÍ A HUDEBNÍ.

NÁRODNÍ DIVADLO.

Opera. Jak silný zájem budí a jakým obyejn osvžujícím i
zas pouujícím a umlecký názor prohlubujícím dojmem psobí kte-

rýkoliv nov otevený v>'hled do francouzského umní výtvarného
i po pípad, teba ne ovšem již tou mrou, do literatury: tak

skrovnou mrou zdá se poutati a tak málo porozumní a pízn na-

chází u nás francouzská produkce hudební, pedevším operní. Jednak
jeví se pi každém z tch optn opakovaných pokus, moderní fran-

couzské opee zjednat u nás pdy, závadou zásadní rozpor mezi
naším, hlubším a lehkým francouzským názorem na dílo operní.

Zásada, již by trochu zvyklosti spojené s dobrou vlí, dílo, teba
trochu jinotvárné, chápat, dovedlo odstraniti i aspo seslabit. —
Než závadou nejhlubší, pro francouzská opera neproniká pes meze
své vlasti, zdá se být po tolika zkušenostech opravdu její dnešní

slabost.

Jaký to nepomr, mezi dojmem onch panegyrik, jimiž velebí

francouzská kritika svého L a 1 ó a, jeho pozd prý teprve ocennou
,,P o v s t o králi Y s u'' a mezi dojmem, jejž odnášíte si z pro-

hlédnuté partitury i posléze ze provedeného díla

!

Ne, že by snad dílo nebylo zajímavo. Chra bh; naopak, za-

jímá sledovat ty rzné proudy, jež v nm se kíží, ty rzné vlivy',

jak jim skladatel vdom a zas bezdky se poddával a hledt do-

hádat se tch nezbytných jist vnitních boj, jež bojovaly v jeho

duši zakoenná stará setba francouzské operní tradice a nov tam
vštípené a vzklíiti se snažící sím reformy Wagnerovské. Ale pes
tento zájem k opravdovému, nerušenému, jednotnému požitku

díla sotva dospjete!
— Librettista p. B 1 a u stihl svj píbh, zcela pknou to zá-

kladem svým tragoedii lásky, bez ozvuku zašlé a ve smrtelnou ne-

návist zvrácené, úpln dle osvdených recept veliké opery. Cizí

nám jest jedin trochu zvláštní, i aspo ne zcela jasná, logika dje:
scény, v nž tento vystavn a pedevším effekty, k nimž librettista

míní skladatele vésti, jsou nám tím známjší. Vzpomínce na kostelní

výjev z Gounodova Fausta neubrání se ani poslucha, scénou ped
kaplí svatého Korrentina sebe více zaujatý . .

.

A Laló pistoupil ke komposici takovéhoto libretta s Wagne-
rovým Lohengrinem v srdci. Zel patrn v nejmarkantnjších,

drsných a vášnivých postavách svého dramatu, v Margared a Kar-

nakovi zjevy Ortrud a Telramundovi blízké. A nalezl pro n
opravdu silné, vášnivé tóny: kletba, již ^largared vrhá za ]\Iyliem,

v boj odcházejícím i mnohé jiné partie její úlohy jsou hloubky,

francouzské opee jen ve výminených pípadech vlastní. Jsou ostatn

i ony lyrické stránk}' jeho partitury, jež neopírají se o Wagnera, le
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které jdou ve stopách domácích, místy znané ne sic již hloubky, ale

velosti : tak milostné zpvy INTyliovy a pedevším mkké, dobe
charakterisující kantilény Rozenniny. Ale nevíží se ovšem nijakou

jednotou slohovou k partiím prve zmínným, jako nepojí se s obma
tmito proudy etné lidové scény, v nichž podány zajímavé jinak

ukázky zabarvení lokálního bretoským národním tcSnem, v jednotný

celek. Slohovou rozptýlenost díla, zavinnou takto nedosti silnou in-

dividualitou Lalóovou, dovršuje pak zejména vytený již pomr jeho

k librettistovi : každý z nich ml ped oima jiný ideál, jemuž se

tento zcela, onen, pokud dovedl, piblížil. Ideály ty pak byly pímou
kontradikcí tak nesmiitelný, jako práv Meyerbecr a Richard

Wagner. Tím rozporem opera hyne.

— Jako nevykvašené a nescelené jest dílo po stránce obsahové,

tak. velmi plasticky a obratn sice formováno a s velikou rozvahou

stavno, jeví nescelenost a nchotovost, co traktování orchestru se

týe. Vedle míst skvlých nkde sic trompetami až pílišn hledících

oslniti, a vedle zvuk plných a výrazných i výstižných leckterá partie

hluchá a 'prázdná vás u Francouze zvláš tak divn pekvapí.
— Provedení vykonalo vše, co bylo pro uplatnní díla, pro nás

dnes pec již trochu opoždného, možno. Paní M a t u r o v á s panem
R e n o n i m vykreslili pknou, rázovitou folii ku svým výborným
výkonm v Lohenfí^rinu, si. Slavíkova ušlechtilým, mkkým po-

dáním Rozenny krásn vyvýšila živel dobrý dramatu. Orchestr do-

konale studovaný a vkusná výprava mnoho ku slušnému úspchu
opery pisply. K. Hoffmeister.

*

PEHLED POLITICKÝ.

Vnitní.
Nemžeme a také nebudeme koiti se státnickému umní

ministrpresidenta dra Kórbra, jak inily po i8. ervnu listy

.nmecké — nejen vládní — ! Nepedpojatý a stízlivý pozorovatel po-

litického stavu íše naši, musí nutn vidti v tch oslavách, v tom nad-

sazování, v pehnané chvále jedno z bolavých míst, ze kterého Ra-

kousku pro budoucnost nic dobrého vzejíti Inemže! Jako dv slunce,

jichž jas v jedno splývá, záí v oslavách tch na obloze Rakouska

vláda a Nmectvo! Vše ostatní mizí — jest niím. Stará nezmnná
Víde mže se pochlubiti zase jednou, že ona repraesenujc Rakou-

sko! Zapomíná se na rues, kdo pro nejnepatrnjší prospch, kterýž

stát, jakožto nejmenší splátku na ohromný dluh svj poskytnouti chtl

nkterému z národ slovanských, až k šíleÁié zuivosti bouil a zniiti

chtl bezohledn celou práci parlamelntní, emuž zabránilo jen poznání

své slabosti a nicoty vnitní, s níž vláda další shovívavosti míti ne-

chtla. Zapomíná se, kdo pustými scénami kompromitoval parlamen-

tarismus rakouský nejeii doma, ale v celém vzdlaném svt. Zapo-
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míná se, jak boueno pro poskytnutí materiální v>hody Praze, kteráž

tolik již pro stát ze svých prostedk uinila a jak kombinován pravý

útok vydra na pokladnu státní.

Na to se zapomnlo a dnes odvažují se listy vládní a ostatní n-
mecké mluviti o tom, že jen snášelivostí nmeckou a blahovolností

jich k ostatním národm slovanským umožnno vykonati ten úkol —
vyíditi rozpoet — a projednati nkolik zákon a pedloh a pijati

dokonce novou da z jízdních lístk.

Ohromné — do krajnosti jdoucí sebezapení delegací slovan-

ských, zvlášt eské — a usilovná práce k tomu vynaložená, aby

pokud možno lidu bylo pi tom uleveno neb pomoženo, nestojí ofici-

osm ovšem za zaznamenání

!

Le, kdybychom my Slované ve skromnosti sob vrozené ne-

chtli sob pivlastovati nižádné zásluhy na vykonaném díle, nebyla

by to závist', kdybychom mluvili o výsledku celého dlouhého posled-

ního zasedání (XA^II.) íšské rady skepticky.

Zasedání trvalo od 31. ledna 1902 do 18. ervna resp. ve sn-
movn panské do 20. ervna 1902 — tedy nehledíc k letní pestávce
od ervna do íjna r. 1901, bez mála pldruhého roku. V druhé po-

lovin od 4. února 1902 zasedala permanentn a pouze poslanecká

snmovna, která v dob té konala 71 schzí, z nichž mnoho velmi

dlouhé. Patrno tu, jak parlament do práce zavádn! V pr\'^é polovici

(r. 1901) schze krátké s delšími pestávkami, pedlohy pokud možno
bylo obsahu všeobecného, týkající se pomru státu na venek neb všech

stát. oban — ve druhé polovici jednáno s tempem zr\-chleným —
schze pomrn dlouhé, pedlohy týkající se již jednotlivých národ,
stav neb stran.

Vru, že mnohý z poslanc rolnických vzpomíná pi tom na-

vyškolení svých rohatých tahoun ! Takový byl zpsob a jaký vý-

sledek?

Schválena byla státní smlouva s ínmeckou íší o ochran lite-

rárního majetku, obchodní smlouva s Mexikem fzatimná). upraveny

poplatky konsulámí a schválena svtová smlouva poštovní. Pro-

jednáin a schválen zákon investiní, zákon o vodních drahách a úprav
ek, schválena stavba drah bosenských a pijat zákon o stavb drah

místních a v poslední takka chvíli pipojen k tmto pro íši a také

pro království naše dležitým zákonm, zákon o ruení elektrických

drah uliních.

Pokud se prospchu jednotlivých království a zemí resp. jich

financí tve, tu ovšem uinno mnoho, jist však. ne tolik, co by zb-
dované finance zvlášt naší zem potebovaly ! Mimo pikázání ásti

dan koalení fondm zemským možno uvésti pouze piknutí pe-
bytk sirotích pokladen zemským výborm k úelm vvchovávání

sirotk, což jeviti mže již v dobách nejbližších úinky blahodárné

a síly zemí v humánním psobení uvolniti.

Pro stav obchodní a prmyslový byla zmna organisace ob-

chodních komor, kteráž již platnosti nabvla a prakticky se osvduje
a lánky 59. a 60. živnost, ádu o roziiášení zboží na prodej.
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Vydatnjší byla bez odporu práce pro stav zemdlský. Pijat

zákon o nucených družstvech zemdlských, o meHoranim fondu,

o margarinu, o odpisu dan pozemkov pi živelních pohromách,

zákon pro pípad nouze, zrušena erární mýta, a termínový obchod

obilím. Že na výsledek ten ryze stavovská organisace zemdlc mla
jei vliv pranepatrný, jestli ne vbec žádný, bylo patrno jak z jednání

tak ze hlasování snmovny.
Na zanedbaném poli sociální politiky mnoho nevypstno

!

Projednán a schválen zákon o dcvítihodinn dob pracovní

v dolech, o dlnických bytech, o pomru dhiík pi státních stavbách

železniních, mimo to schválen zákon o statistice práce a doplnn
živnostenský ád pro stavební dlníky. Když se k tomu piiiotc

i úprava pomru denních písa, neodpovídá výsledek ten nijakž po-

žadavkm, kteréž na vyplnní ješt ekají

!

Starším úadníkm zvýšena pense, rovnž jich vdovám a si-

rotkm. Píjmy upraveny uitelm a úadníkm duchovních semi-

ná a zvrolékam ! Kaindidáti advokacie pipuštni k obhajování

pi pestupcích ! Zbývá dodati, že poskytnutv etné úlevy po]ilatkové

;íemským, okresním, obecním pjkám a mstm k úelm assana-
níni a zmnn zákon o poplatcích z pevodu nemovitostí.

To, projednání rozpotu se lhtami stále prodlužovanými a

s trojím provisoriem a da z jízdních lístk, jest výsledek práce

parlamentní za dobu shora naznaenou.
Na tak dlouhý as, v íši, kteráž nutn potebuje — a to se ze

všech stran uznává — oprav kardinálních — jest toho velmi málo
— a ješt mén toho, co specieln lidu Ineb tídám jeho ku prospchu
jest. Není tu tedv vbec píiny k jásotu! Pomry jsou nejisté —
neustálené, národové slovanští, zvlášt však národ náš neuspokojen

a dr. Koerber spíše by zajisté mohl zodpovídati tch tisíc nezodpo-

vdných interpelací (z posled. zasedání) než otázku, jak bude za

pl roku. jak bude s úkolem nejtžším — s vyrovnáním rakousko-

uherským

!

Výsledek politický pro nás z celé té parlamentní kampan jest

teprve nepatrný! To nemá a nesmí býti však ku han našeho posel-

stva, kterémuž nutno vzdáti za innost jeho chválu bezpodmí!nenou

!

ATusíme uznati, že poslanci naši pracovali s vytrvalostí a obezclostí

takovou, že nepátelm naším nezdailo se jak by si bylí páli a

k emuž s úsilím všichni pracovali, zpsobiti škodu národu našemu.

Poslanci !tiaši využitkovati dovedli každé parlamentní situace a ne-

mohli-li proraziti odpor nepátel našich pi požadavcích národních,

vytžili aspo cenné prospchy hmotné pro náš lid.

To stalo se i v poslední akci. pi dani z jízdlních lístk, kterouž

propustili jen za cenu známých prospch zvlášt pro zemdlce.
Litovati jest, že pi tom dal se ministr dr. Rezek beze vší po-

teby zavésti na píkré stanovisko, ze kterého žádost za propuštnou
bvla jediným vvchodiskem! Že nebvla pijata, stalo se hlavn z té

píiny, že pijata býti nemohla! Dnes jest dr. Rezek jako ministr
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nenahraditelný! Xení jiné osoby, kteráž by dležitou úlohu jeho za-

stávati mohla a dle všech piznak neni doba, ve kteréž by zmna
nastati mohla, piliš blizkou. Z této nezmnitelné situace ml by dr.

Rezek na prospch národa našeho ješt vice tžiti než dosud a tO'

i tenkráte, když poselstvo naše nuceno bude jednati bezohiednc.

Všecky známky všti, že k tomu v novém zasedáni dojde! Jest sice

— a to jest hlavni výsledek naši práce politické — znamenati veliký

rozdíl v nynjšim nazírání vlády na otázku eskou od dívjšího.

Jest to postup, kterýž zvolna sice, ale jist razí sob cestu pes veškeré

pekážky a zastaralé pedsudky. Z prvu myshlo se, že v hospodáském
snažení jest prostedek, kterýmž národní požadavky budou ubity.

Pak uznávána sice poteba vyrovnání s námi, ale výslovn vše

ponecháváno stranám — vláda mla býti nestranným pouze

divákem ! Xa to vysloveiio, že strany se nutn dohodnouti
m u s i a konen a to práv v dob poslední prohlášeno, že vláda
v nejbližší dob pikroiti musí k odstranni sporu národních ve

smru, který by vedl k upokojení nás Cech ! Píznivý ten

postup pro nás znamenají i listy nmecké a nkteré se s tím pone-

náhlu pátelí. Mže-li to však býti pro nás zárukou pro lepší bu-

doucnost, jest více iiež pochybno, ponva píjemnými slovy i touto

vládou bylo oproti nám až plýtváno. Spiše musíme se pipravovati na

nový a to rozhodný boj — kterýž nastati musí v dob nedaleké. To,

co po zasedání íšské rady zvdla veejnost o Celji, — slib vlády

Nmcm pedložiti slovinské gymnasium z Celje — proti usne-

sení íšské rady — každého Slovana v Rakousku musí zaraziti.

Nesmíme se tedy konejšiti nijakými sliby ani slovy! Nmci jsou

sobetí, pánovití, národn výstední a vláda je hýká a jim peje!

Krušná to bude práce, dobýti práv našich. Pi nás musí býti i roz-

hodnost i neústupnost i obezelost, kteráž se ani zmny cesty lekati

nesmí

!

S kým budeme jednati, vidli jsme nejlépe v posledních chvílích

posledního zasedání

!

Prohlášení Koerbrovo na interpellaci posl. Klofáe dává jasn
na jevo, že ministerstvo jeho, kde bude moci, bude psobiti proti

nám a že s nejvtší ochotou pevezme arangement, kdykoliv pjde
o to, abychom byli zoškliveni nahoru, tebas maskoval Xmce pi
provolání slávy Hohenzollerm. Prohlášení to svdí však i o tom,

že dr. Koerber daleko má k tomu, aby z plna chápati mohl pravé

poslání Rakouska! Ježto nebyla pipuštna debata o odpovdi jeho,

neuslyšíme hned tak autentický výklad jeho slov, která pronesl na

vtu, že Rakousko mže býti silno jen pi stejné spravedlnosti ke

všem Inárodm : „Zvst slyším, ale viry není !" Poslanci naši budou

mu musiti hned na poátku nového zasedání dáti píležitost, aby

obšírnji o tchto slovech se vyjádil.

Patrno, že dr. Koerber, kterýž jest dnes v postavení bezpeném,

požívá dvrv mocnáe, pokládá se za jediného, kdo by vyrovnání

s Uhrv provésti mohl, nejen naším pítelem není, ale i nestranností
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k lilám nevyniká. Když jest seven a donucen, povolí, ale i tu hledí

pak, aby JMémcm bud" stejnou výhodu neb jinde lepší opatil. Ti ne-

mají v nm pítele, ale obstaravatele všech svých poteb!
Muž ten provádti bude vyrovnání rakousko-uherské, pi nmž

neb lépe ped nímž nutno vyíditi palivé otázky eské ! Našemu po-

selstvu nebude bojovati pouze s rozkácenými Nmci, ale též s úlis-

ným, jemným na pohled a milým prostedníkem, kterýž v srdcí svém
chová snad ješt vtší nenávist proti nám než Wolf a Schónerer, ale

jen v pípadech velice ídkých nedovede jí zakrýti

!

Konec zasedání jevil veliký chvat a nepokoj ! Jest vru na po-

váženou v takové dob dáti na poad jednáni o dííležitých zákonech,

jakým byl ku p. zákon o ruení elektrických drah pouliních! Kdyby
nebylo poslance dra l'antiika, kterýž vcnou eí svojí napomínal

snmoviiu, a marn, k rozvaze, byl by zákon ten pijat bez debaty!

Co to mže míti za následek pi zákonu tak dležitém, snadno po-

chopiti ! Však nebylo to jen ve pípadu tomto, kdy naši poslanci ist
vcné debaty do snmovny pinášeli, což nutno výslovn podotknouti

!

Sotva zavela se Ijrána parlamentu vídeského, svolány snmy
zemské, z nichž nejvíce práce ped sebou má snm našeho Králov-

ství! Krátká jest doba, kterouž mu centralismus poskytuje k vyízeiní

nejnutnjších záležitostí a jest to mimo to doba velice nepíznivá!
Zklízí se sena, v krajinách epných plno práce a za krátko nastanou

žn a v té dob naši venkovští poslanci mají se vnovati práci ve-

ejné, když ped tím po celý rok byla jím údlem v té píin nucená
zahálka

!

Le s tím nutno se smíiti a hledti co možná nejvíce vytžiti

i v této krátké dob! Odpadnouti musí vše, co by jakkoli jednání

snmu rušiti neb zdržovati mohlo, zvlášt tenice osobní, k nimž

by mohlo obsazování míst zemských úad píinu zavdati i

Na Morav praeludiem ku snmování bylo vystoupení strany li-

dové ze spoleného klubu, k emuž píinu hledati v neblahém pso-
bení strany klerikální, zvlášt arcibiskupa Kohna! Trplivost s jeho

jednáním pestala odevšad a zvedá se proti nmu energický odpor ! Na
lidové stran bude iiyní, aby vc národní škody neutrpla, což se jí

pi udržování dobrých styk se stranou staroeskou snadno zdaiti

mže!
Z ostatních snm budí pozornost snm tyrolský ! Tam chystá

se oddlení správy vlašské ásti Tyrol od nmecké za souasného „za-

chování celistvostí zem." Sídlo vlašské správy (zemské, školské

i finanní), má býti v Tridentu a nmecké v Innomostí. V budouc-

nosti vc ta vésti musí k úplnému rozdlení zem, tebas by se Nmci
tomu dosud bránili, chtjíce zachovati jednotný siném v Innomostí

a nedopouštjíce pro nynjší as v nm ani zvláštní kurie vlašské

a to pouze pro vci ist hospodáské, nikoli tedy k úelm zákono-

dáriiým. Naši Nmci jsou ve píin té ovšem na stanovisku zcela

jiném, ti požadují pro sebe úplné rozdlení zem již nyní a kurie

žádají práv k úelm zákonodárným, ve kteréžto píin nechtjí

býti na „mén cenných" závislí.
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Haliský snm vyznauje se snahou „Kola" umleti každý pro-
jev proti „malborské" ei Viléma II. Oproti té pestává však každý
ohled a jest všeliké politisováni naprosto nemístné.

V pomru k Uhrám nenastalo vyjasnní, a velmi piln vyjed-
náváno. Již v dob zasedání delegací, kteréž i letos pensum své ob-
vyklým zpsobem vyídily, i po jich ukonení namáhali se oba pre-
sidenti o shodu, kteréž nedocíleno! Dr. Kórber, soud dle pestelky
jeho oficios s maarskými, cítí se proti svému uherskému kolegovi!

Otázkou však jest, potrvá-li sebevdomí jeho, až pjde do ži-

vého! Mže za sebou míti pouze Nmce a to je oproti Uhrám garda
málo statená. S reky, kteí po léta prohlašovali, že povolí sebe horší
vyrovnání Uhrm, jen když Slovanm v této íši jich práv se ne-
dostane, pan dr. Kórber vyrovnací kampa sotva vyhraje.

Zahraniní:
V popedí stojí Anglie, kteráž pipravujíc se na slavnosti

korunovaaií dosáhla toho, po em celá veejnost její toužila a uza-
vela mír s Bury. Tito obtovali samostatnost státní za mír a blaho
svých rodin

! Hmotn bude o n Anglií postaráno — a-li se slibm se

strany „vítzné" dostojí. Tak skonila válka, ve které malý národ
konal divy udatnosti, ukázal se býti nepítelem úporným nad jiné

vytrvalým a pi tom šlechetným ba vznešeným ku svému odprci,
kterýž jednal s nejvtší brutálností, musil však ustoupiti pemoci a
hmotné síle. Pestaly jiho-africké republiky! Existují nyní jako
anglické kolonie ! Moc Anglie nepopirateln upevnna pes to, že

válka ukázala slabost její ve válce pozemní ! Kéž pod vládou angli-

ckou mohou Burové pstovati svoji národní individualitu zápolíce

se svými podmaniteli na poli osvty jako dosud na poli váleném

!

V Anglii nastati mla slavnost korunovace krále, jehož vážná
churavost ani oficielními kruhy se více nepopírá. Se všech stran

sjíždli se zástupové korunovaných hlav, aby úastni byli slavnost-

ního aktu. A" poslední chvíli slavnost odroena a dle všech známek
místo slavností korunovaních snad v krátké dob postihnou Anglii

slavnosti smutení. Rakousko zažilo pi tom piinním pp. Maar
malou politickou aféru, kteráž jest zajímavým dokladem zvláštních

pomr této íše. Arcikníže František Ferdinand vybral si za pr-
vodce po jednom šlechtici z ech, Halie, Uher, Moravy a Dolních
Rakous. To pobouilo Maary, kteí nemohli snésti, aby jejich Fes-

teticz byl na roven postaven hrabti Buquoy-ovi neb knížeti Sapiehovi
— proto ostré interpelace a na to chlácholení a výklad, že se tu ne-

jedná o zastoupení federalistického Rakouska, že to náhoda ! Uhry,
že budou jako samostatný stát vedle Rakouska representovány! —
Našim centralistm vystoupení Uher lahodí! Tím prý každá my-
šlénka federalistická u nás musí býti umlena! Mohou býti klidni.

Nás podobné vci nerozruší, my víme dobe, že p. hrab Buquoy
nniže zastupovati echy jako Horní Rakousy, neb jinou zemi n-
meckou !
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Francie má nové ministerstvo. Waldek-Rousseau odstoupil

a sestaveno ministerstvo, v jehož ele stojí senátor Combes a jehož

nejvýznanjším lenem bez odporu jest Rouvier, milnistr financí,

bývalý panamista

!

Ministerstvo má ráz radikální — dle prohlášení pedsedova
pjde ve šlépjích Waldekových.

Zvláštností jest, že socialisté, a zastoupení v ministerstvu ztra-

tili, budou je bez podmínky podporovati! Vláda nová nemá tak

silnou stranu ve snmovn, ani tak jednotnou, aby se nemohla oe-
kávati pekvapující, ve Francii však snadno možná zmna, kteréž

Waldek-Rousseau tak dlouho dovedl se vyhýbati.

Rusko po návštv Loubetov mlo nového hosta v knížeti

Ferdinandovi Bulharském. Kníže Ferdinand pijel se svým ministrem

Danevem a politický význam cesty jeho nijakž se nepopírá! Posta-

vení Ruska na Balkán se tím ponenáhlu, ale jist upevuje, což

jak [)atrno, uspoádání pomr tamnjších jest jen na prospch! Klid

letošní v Makedonii — utišení bouí albánských, jsou toho dka-
zem! Požehnáiním pro národy slovanské by bylo, kdyby se Rusku
zdailo položiti pevný základ míru mezi Srby a Bulhary.

Nmecko a jeho hlavní representant Prusko v poslední dob
jest ve znamení vyhlazovacího lx>je proti Polákm. Na vyvlastnní
Polák pode jhem pruským Úpicích povoleno nové tvrt miliardy

!

Posavadní postup Bisniarkem zapoatý, zdá se býti nynjším Germá-
nm píliš volným. Chtjí již co nejdíve vlastním zrakem patiti na
to, jak kolonisováno bude Poznasko a celá východaií hrainicti íše ni-

mecké, povolují tedy prostedky mnohem vydatnjší než dosud. Ve
snmu mluví se o tom s cynismem, který u nikoho neponechává po-

chyby, že se Prusku jedná o úplné vyhubení všech Polák. Že my-
šlénka ta ovládá veškeré kruhy, dokázala e Viléma II., pronesená

pi dokonení obnovy Marienburgu

!

Hnutí mezi všemi Slovany, kteréž e tato zpsobila, svdí
o tom, že jí bylo dobe porozumno! Hájiti Inmecký ráz a mrav se

to jmenuje a hubení národ slovanských to ve skutenosti jest.e ta ve spojení s pedlohou na vyvlastnní polské pdy ukazuje

zejm, co možno nám od Nmiecka oekávati. Pro naše pomry smiit-

nou známkou jest, že bylo možno na Rakousko podobné vyzvání ad-

resovati, smutnjší však jest úkaz, že na to nebylo po zásluze odpo-

vdno, naopak, že vzepení se tomu ze strany poslanecké bylo až

nedstojným spsobem zakiknuto. Takovým spsobem ovšem Ra-
kousko pravému poslání svému nedostojí . . .

V Praze 2(y. ervna 1902. —
y
—
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CALDERONOVO NÁRODNÍ DRÁNA ŠPANLSKÉ.
Glossy k Vrchlického pekladm.

Píše FRANT. SEKANINA.

Dle Kórtingova rozvrhu djin literatury španlské pipadá

práv tetí period, která zabírá okrouhle X\'I. a X\^II. století,

onen velkolepý rozmach tvrích perutí umleckých, znamenaný

nejen rozvlnním se citu lyrických aj zvýšením umleckého vý-

znamu subjektivní lyriky (Castillejo, 'SLenáozo, Herrera, de Ville-

gas a j.), nýbrž i v román (Cervantes, Montalvan a j.) a pozdji

zejména v dramat pinesla tato .,zlatá doba španlské literatury"

neskonale bohatou že. Lesk písemnictví byl ovšem reflexí slav-

ných dn zmáhající se íše, která zejména satkem Isabelly Ka-

stilské s Ferdinandem Aragpnským, jemuž následovalo ovšem

splynutí obou zemí, nabyla mohutného jádra. Nkterými vnitními

organisacemi, dobytím Neapole, Navarr}' i mohamedánské Gra-

nady zvýšena skvle moc španlské íše, k jejíž nadobyejnému

rozkvtu dopomohla nemálo i nov dobytá Amerika svými boha-

tými poklady. Za Karla I. dospla její mot ovšem svého kulmi-

naního bfc>du, a a jeho nástupcové (Filip I., III. a IV.) nedo-

vedli se na této výši udržet, hlavn následkem nešastných válek,

a akoli moc íše byla pozvolna podlamována, pece jen jakousi

setrvaností v následování dobrých píklad zstalo u dvora pa-

novnického i na dále vyhrazeno umlcm \7-nikající místo a pod-

pora umní se strany vládní se nezmenšila. Práv Filipu I\ . pi-

náleží velká zásluha, že se otcovsky ujal Calderona. zabezpeiv

mu bohaté zdroje píjm. Totéž, ovšem že v ponkud jiné form,

dkuje „Fénix básník", pedchdce Calderonv a pr\Tij zakla-

datel národní scény španlské, Lope de V ega Carpio, ImH-

povým pedchdcm.
Španlské národní divadlo, pokud je mu ovšem tento

název opravdu piléhavý, poíná Lope de Vegou (1562—1635)
55
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a koní už v XVIII. století posledními navazateli jeho, Zámorou

a Caizasem. Vše, co pedcházelo, dlužno charakterisovati pouze

jako nesmlé tápání, hledání cest i steziek, po nichž pozdji hrd

a vítzn se pí'ehnali oí'Ové ^^eg7^' a Calderona. A vše, co zase ná-

sledovalo, Ijylo jednak už vybledlým stínem nacionáhiího dramatu,

jednak navým hledáním a snažením se, ne však už po originalit,

ale po napodobení vzorvi francouzských a nmeckých. Neposlední

ovšem píinou bylo tu rozpOíUtání se revoluce francouzské a roz-

vtvení železnic a telegraf, což vše strhalo hráze mezi jednotli-

vými národy Evropy jak v ohledu politickém, tak i kulturním.

A protože literatura všech národ je vlastn mluvím snah i cíl

jejich v té i oné dob, bylo zkosmopolitisování literární produkce

španlské vlastn jíožadavkem pokroku. Poal velkolepý zápas

obrozová,ní a |)rohlul>ování lunleckého'. artistické oekonominosti

a invence, moderních názoru scenerie a celkové plastiky. A akoli

odvrátili se umlci od národního jádra svých domácích vzor a

piklonili se i tu ke kosmopolitismu cizích pedloh (Echegaray,

Don Pedro Antoni, Alarcon), zúrodnili nicmén svou práci dobrio-

din,ím nových krás. Nacionální drama Vegy a Calderona zstává

tu však neskonale l>ohatým pokladem pro další anah}' pronikavého

umní, které oplodnno novou esthetikou a krásou moderní, znovu

z nich zburcuje plamjen žiyota.

Schváln jsem vypoetl nkteré elementy umlecké, abych

takto negativn charakterisoval nedostatek a hlavní vadu starých

španlských dramat. Jsou to ovšem nedostatky, jichž nápadnost

byla teprve prbhem nov3'^ch dob vystupována ; pohlížíme-li na

ona díla oima 17. století, spatujeme v nich význaný typ filoso-

fického, umleckého i mravního nazírání té doby, zcela odpovída-

jící životu podivuhodného národa, na vypstování jehož racy pra-

covali Iberové s Keltv vedle íman a národ maurských. Bojov-

nost a hlubO'ká zbožnost na jedné stran s pekvapujícím rysem

vzntlivé dobrodružnosti a spoleenské intriky na druhé byla vro-

zena docela obma pedstavitelm zmínného dramatu — : jaký div

tudíž, že i jejich dílo je jimi charakterisováno. Vedle nich ovšem,

pedstavujících dv centra umlecká, takka dv periody ásten
v sebe zasahující a splývající, stojí ješt ada epigon, tu i tam

odlišnjších. Celkem uvádí se obyejn šestero dramatických ko-

ryfe, jejichž díla mohou slouti typickými. Lope de X' e g a j
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mnohdy drsný, nepíliš vybíravý ve volb látky, asto projevují

jeho dramata i malou sepjatost djovou a neorganinost episod,

oba jeho následníci. Gabriel Tellez aJuanRuiz de
Ala re on, a užší, pixce zjemují svoje umní: první ušlechti-

lejší volbou látek, druhý disposicí a provedením.'. C a 1 d e r o n

stojí umlecky nejvýše, avšak pekrauje již hranici esthetického

tvoení pílišným lilDOváním si v napínaviosti dje za každou cenu

;

F r a n c i s c o d e R o j a s representuje už první sklon úpadku

:

jeho dramata i malou sepjatost djovou a neorganinost episod,

Augustin M o r e t o podává jinou variantu úpadkovou : napo-

dobení dívjších látek ve velkém, v emž mu byl ovšem jeho mistr

Calderon dobrým uitelem.

Vzácný výbr, jakým ídil se Jaroslav Vrchlický pi svojí zá-

služné práci pekladatelské, podav nám už v prvé desítisvazkove

sérii typické ukázky celé Calderonovy hry, umpžuje nám nárt,

tebas jeni povšechný, o povaze španlského národního dramatu.

Jak známo, rozdlena je veškera dramatická innost Calderoaiova

nkolikasmrn : mezi jeho asi dvma sty zachovanými pracemi

jsou etné tragédie, dramata obsahu náboženského, dramata histo-

rická, mythologická, kusy konversaní, rytíské a romantické vedle

etných autos, jimž staiký mistr na konec života piknul pri

oritu. Ve výboru Vrchlického v I. sérii nacházíme z tragedií ,.L é-

k a í e své cti'", z dramat historických ,,D c e r u vzduch u"

a ,,V e 1 k o u Zen ob i i", z mythologických dramat ..Sochu

P r o m e t h e o v u", z romantických a konversaních kus ,.D á-

m u skítka" a ..Život je sen", z rozkošných jeho autos ko-

nen je tu ..Kvas Baltazarv", ,,Posvátný Parnas"'

a ,,K o r u n o v a n á pokora r o is 1 1 i n''. Pro druhou serii

uchystány jsou už v rukopise jiné typické ukázky, jimiž se jednak

jmenovaný výbor podstatn doplní, jednak prohloubí a zpestí.

Všimnme si nkterých blíže.

Slavná truchlohra LÉKA SVÉ CTI (El médico de su

honra) je prostým zpracováním stejnojmenné hry Lope de Vegovy.

Konstruktivn jest jí tém otrocky podobna, pouze e její je plyn-

njší, mnohou okrasou zdobena, patrný vliv romantika Góngory.

Struný dj asi je tento: Infant Don Enrique padne s konfí pi

honb a omdlí. Penesou ho do blízkého domu, jehož majitel se

byl zasnoubil s Doou Menciou, bývalou milenkou infantovou.

55*
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Nastává velké pekvapení na obou stranách. V tom pichází man-

žel Mencie , Don Alfonso Gutierre a nedbaje zmatku a poznávaje

situaci, nabídne Enriquovi prvod do Sevilly. — Následuje scéna

v Seville v paláci bratra infantova, krále Dona Pedra. Zahalená

Doa Leonora pijde žalovat na Gutierra, že jí sliboval manielst^í,

že však se zasnoubil s jinou. Král vinníka podrobí výslechu, jehož

výsledek je však souboj mezi ním a dvrníkem Enriquovým,

Donem Ariasem, jenž byl píinou, že Leonora byla opuštna. Pro-

porušení ádu zatýká však král oba zápasící, ehož využije infant

k noní návštv Doni Mencie. (Jednání I.).

Infant je v noci pekvapen D. Gutierrem, jenž tajn prchl

z vzení, je ukryt Menciou a obratným manévrem se zhasnutínv

svtla, když celý dm se sbhl pronásledovat fingovaného zlodje,,

šastn zachránn. Pi obchzce však najde Gutierre zlatou dýku

Enriquovu, nové podezení se ho zmocní a odchází znovu ke dvoru

krále. V noci se vrací, peleze ze a najde svou paní spící v za-

hradním stanu. Zhasí svtla a chtje se dozvdti pravdy, po tm
se vydává za infanta. Blahovolnost JMencie potvrdí jeho podezení.

(Jednání II.).

Král dovídá se o záletech infantových a vypudí jej za hra-

nice. Doa Mencia, obávajíc se, že odchodem Enriquovým její est

bude všeobecn pokálena, píše list infantovi, aby neodjíždl. Žár-

livý manžel ji pekvapí, uzave v ložnici a pivede lazebníka, jenž

jí pustí žilou, aby vykrvácela. O všem se dozví král a nad mrtvolou

Mencie nabídne Gutierrovi, ,,lékai své cti", ruku Leonoinu, kterou

tento pijín-íá.

Schváln vypisuj u struný obsah dramatu, aby nabyl tená
jakéhosi obrazu o dramatických názorech Calderonových v ohledu

truchlohry, jejíž typem jest práv projednaná. Zásluha invence a

vtšinou i disposice její pináleží ovšem Lopemu. Nicmén nalé-

záme tu celou adu odchylek závažnjších i mén dležitých,

z nichž zejména tragická vina Mencie, a pece jen ne dosti moti-

vfovaná, vysvítá uritji. Nkolik vložek rázu vnjšího podmiuje

pirozenjší tok hry, její vtší kondensovanost i pestejší interes,

komická figura sluhy Coquina osvžuje a mírní nkteré nepiro-

zenosti. Pes to, nehled ovšem k ei dramatu vznešené a malebné,

zdá se, že zásluha Calderonova pece jen je tu dosti nepatrná pi

srovnání s ostatní jeho tvorbou, odnášejíc se více k zevnjšku a.

scénickému podání.
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Z dramat historických zaslouží si phi svoji slavnou povést

dvojdílná DCERA VZDUCHU (La hija del Ayre), zavádjící

nás v mythickou dobu královny Semiramidy. Její historie tu po-

dána neskonale mocným a vznešeným zpsobem a její podivuhodný

charakter vyzdvižen g-randiosními pímo rysy. Už když ješt je

starým žrecem Tiresiem v jeskyni držána, mocn tryská její ve-

hká vle; když ji vojevdce Menon osvobodí, miluje ho z vdnosti,

opustí však jeho lásku, když zpozoruje, že by se její ctižádost da-

leko vtších výsledk dopjala s nabízenou rukou krále Xina. Te
vzepnou se její myšlenky tak vysoko, že ani ptáci, kteí jí jméno

dali, jí nestihnou svými perutmi : Král jako cho jí nestaí, chce

sama vládnout. Otrávením manžela dociluje splnní svých sn,

však nevdný národ chce míti vládcem králevice Xinjya. jehož

uvzje tudíž Semiramis a využitkovavši nápadné podoby jeho

se svojí, vládne jeho jménem za muže pestrojena. A jde bojovat.

Však tu ji zastihne Fátum: nespoetnými šípy zasažena klesá.

Poslední její okamžiky jsou chvílí dsných vidní, kdy kráí ped
její zrakem ada obtí : nevdk k opuštnému ^lenonovi, otrávení

manžela, uloupení trnu jeho synovi. TotO' místo je opravdu Sha-

kespearovské síly a dramatické mohutnosti, jedno z nejvelkole-

pjších této veliké skladby.

VELKÁ ZEXOBIE (La gran Cenobia) je drama asi podob-

ného zabarvení djového, nicmén je ideov i formáln daleko

menší ceny. Projednávajíc pestré osudy krásné palmyrské královny

Zenobie, která r. 272. po Kr. byla zajata ímským císaem Aure-

hanem, oplývá pekrásnými místními passážemi, které svou silou

pln upomínají na drama o Semiramid. Ale na celek nelze pohlížeti,

le jako na roztíštnou fresku, barvitou a živoucí, znienou ne-

spoetnými trhlinami. Snad je to jediné z peložených dramat, kde

dj se Calderonovi tak píliš pod rukou bortí. Zejména IL djství,

kde rušn je líen boj Zenobie s Aurelianem, zdobeno je nescé-

nickými vložkami, nejadrn a velkle probíhá, nemajíc dramati-

ckého tempa, hojnosti bezdvodných episod jsouc zatíženo. \ tom

ohledu možno jen poukázati na scénu s ímským vojevdcem De-

ciem, kde vleklá filosofující otázka Zenobie zabíjí adu drahých

okamžik, jichž využitková.ní bylo tu strategickou samozejmostí.

Pímo lyrickým dojmem openího textu psobí velká slav-

nostní hra m}thologická, kterou Soletý básník rok ped smrtí
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napsal a jíž dal prostiký název SOCHY PROAÍETHEOVY
(La estátua de Prometeo). Hra dává pronikati Calderonov hlu

boké znalosti niytholog^ické, a jeví se tu dosti etné odboky^

k nimž se i v historii básník rád uchyloval. Bohyn Pallas Athéna

a Minerva, a ve skutenosti božství jedno, krut tu proti sob bo-

jují; drama vlní se titany i bohynmi, lidem, pastýi i pastýkami,

jest hluboce symbolické, plné personifikací a mythologických zá-

had. Ideovým jádrem jeho je známá báje o svtle Prométheem

lidstvu od boh pineseném (zde slunení paprsek).

Ale co tu mile pekvapí : zvláštní rys rozkošné dvrnosti mezi

hercem i publikem v hledišti rozlévá se nade vším. Zvlášt etné

scény lidové, sbory a popvky, podané eí kvasnou a burácející,

.nanejvýš piléhav pizpsobenou rozpoutanému lilaholu radujícího

se venkovského lidu. hemží se naivnostmi a nžnými odbokami, které

pivazují milé a sladké zdvrnní celku. ek' bys, že básník a-
rovným prutem svého umní bohy tu s lidmi sbratil — a proto ono

kouzlo radostné intimity vše zmkilo. Je to rozkošná pohádka boh,

odehraná na zemi v hlubokých stržích hor a na jejich nebetyných.

vrcholcích.

K dramatm konversaním ponkud romantitjšího obsahu po-

ítá se ŽIVOT JE SEN (La vida es sueo), napsaný dle všeho-

v mladých letech básníkovy tvorby, jak e kvtnatá, mndhde až

hluše manýrovaná o tom svdí. Látka je patrn vlastní invence-

Calderonovy, alespo nebylo dosud k ní pimeného vzoru nalezeno..

Ponkud analogické idee nacházejí se sice v arabských pohádkách

Tisíce a jedné noci, v Boccaccioví i jinde, nikde však v plném roz-

sahu.

' Jak již eeno, dikce je po.nkud zkažena Góngorismem a ne-

mén vadí, že celá episoda Rosaury je vlastn za vlasy pitažena.

Výborná disposice dje však právem zaslouží, jako velkým dílem

u všech dramat Calderonových, bezpodmíneného podivu, nemén

i filosofické projednání základní idee, že totiž i nejmoudejší m,už —
zde polský král Basilio — nejen nezamezí špatnou svojí taktikou

nebezpeí jím postehnutého, nýbrž že je pímo i na vlastní hlavu

pivolá. Obsah této nejvíce snad oblíbené hry jen krátce uvedu : Polský

král Basilio dal vychovati svého jediného syna Segismunda v odlehlé

vži písn uzameného, ponvadž jako hvzdá a uenec doetl se

v horoskopu synov, že bude tento nejen nejšpatnjším vládcem
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pod sluncem, .nybrz ze i svou nohou oteckou šíji zdeptá. Díve všaknez odevzdá vládu svém. s_vnovci Astolfovi a neti Estrelle, chce .eposledmm pokusem pesvdit, zda horoskop dl pravdu: opije svnaa na oko jej prohlásí králem, oekávaje, jak si princ bude poínat.
Jak ovsem am jmak možno neb3do na základ pevrácené výchov^-chova .e .eg.smundo jako divé zvíe, shodí jednoho z dvoan-i
z bakonu a utoci na dvorní dámu; i k samotnému otci se chová bezakehokoh respektu. Otec ^e'^ tudíi poznovu zave do vzení, naei
e za krale proklamován Astolfo. Ale lid se vzbouí. Tu je princ potuhém odporu vysvobozen a starý král sesazen s trnu. Segi^mundo
se rozpomene svého prvního povýšení, jež mu dnes jako ve snu pi^
pada, pekoná svoje zvíecí náklonnosti obávaje se, abv i dnešní
nasto em nebylo pouze snem. Pone ctít svého otce, nabídne ruku
Estrelh a zasnoubí Astolfa s dcerou svého vychovatele Clotalda,
Rosaurou, která jím byla kdys v Moskv svedena a opuštna.

DÁMA skítek (La dáma du^de) je rozkošná veselohra,
která ve výboru A>chlického výborn zastupuje adu podobných
pr^ci, kde „mechanismem dveí, tajnými vchodv, dvojím výcho-
dem, pestaveným nábytkem atd. docilují se situace komplikované
a veselohern vdné.^ Z obsahu staí uvésti jen to nejnutnjší •

ze totiz Don Juan z Toleda pohostí ve svém dom pítele Dona
Ma^uela Enriqueza, aniž mu poví, že i jeho sestra tajn v onom
dome bydh

;
ze tato sestra Doa Angela, rozkošná vdovika dobro-

družství chtivá, vnikne pomocí otáivé skín do pokoje hostova kdemu hstky pod podušku klade, kufíky i listovní zásuvkv prohledává
stale se zjevujíc a stále mizíc - a to vše pi zavených dveích- tak ze Don Manuel na konec už ve skítka viti musí • že ko-
nené Doa Angela tak daleko pokroí se svojí smlostí, že hosta
1 do svých komnat vláká, naež jsouc pekvapena bratrem, jen Ma-
nuelovou duchapítomností se zachrání, když jí tento ruku nabídne.

Všecky intriky jsou tu nanejvýš zrun zosnovánv, dj peste
nahozen, svží a ízn provádný. Pvodem svým spadá kus asi do
r. 1625., tudíž ješt v mladá léta básníkova, proto nepekvapí nás
ta výtka zmínného již góngorismu, snad ješt patrnjší, než v dra-
mate Život je sen. Calderon si byl vdom tchto pestelk, které
mu byly, nkdy dosti neomalen, vytýkány ješt za živobytí.A ma^ se za to, že práv ony, zveliené konen i v pedstavách
básníkových, odvrátily na konec jeho lásku od prvotní tvorbv a pi-
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klonily ji k onm hrán^ náboženským, autos zvaným, které byvše

provozovány na rzné svátky církevního roku, pipínaly se k nim

uritými symbolickými vztahy. Tato auta, .jinak Božítlové kusy

zvaná, jichž se celkem 73 pi-ipomíná, založila ostatn i popularitu

Calderonovu. Pekladatel vybral z nich 3 typická

:

KORUNOVANÁ POKORA ROSTLIN (La humildad coro-

nada de las plaintas) je roztomilá drobnstka, jejíž motiv je vzat

z paraboly Jothama v Knize Soudc, kapitola IX. 8— 15. Básník

personifikuje tu rzné kee i rostliny, zastupující cnosti i nedo-

statky lidské. Na výzev andl nastává duševní zápas mezi nimi,

naež zvítzí konen vinná réva a pšeniný klas, v emž .nutno

spatovati narážku na chléb a víno Pán.

KVAS BALTAZARV (La cena de Baltazar) je rozhodn

nejkrásnjší auto Calderonovo, vynikající silou slova i velikostí my-

šlenky. Je pirozeno, že etná allegorie a symbolika, hlavní páka

tchto náboženských skladeb, vyluují živou dramatinost a úinek

je tu mnohdy jen ie poetický. Zde je tchto nedostatk nejmén,

ponlvadž neetné allegorie, „Modloslužba" i ,,j\Iarnivost" pedsta-

vují tu manželky Baltazarovy, ,,Myšlenka" pak znaí jeho dvorního

šaška. „Smrt" zjevovala se divadeln tentokráte vždy jakožto ur-

itá osoba a Baltazar sáíii zrovna jako mohutná postava proroka

Daniela jsou historické fiofury. Tato plastinost už není údlen\

POSVÁTNÉMU PARNASSU (El sacro Parnaso), kde rovnž

nalézáme velikou adu personifikovaných abstrakcí (zde zase rzná

nábo'ženství ) a, kde pouze nkolik historických postav, více ménj

mythických (Sybilly, Sv. Ambrože, Jeronýma, Augustina atd.)

budi dojem opravdu dramatitjšího života. Ze všeho patmo, jak

se Calderon ve svých náboženských hrách uchyluje k allegorii, nic-

m.én vysvitne už pi sebe zbžnjším názoru, že dramatinost tím

trpí. Autai Calderonova jsou posvcena tradicí a pouze jejich po-

etická výše je iní neskonale milými. Všecko, co jim ve Španlsku

dodávalo života a zkypení, tance, zpvy i hudba, jsou práv okol-

nosti, kterých má opravdu umlecké drama naprosto po^strádat.

Pokud se ei týká, spadají tém všecka v mMŽný a staecký vk
básníkv, kdy veškera tvorba je charakterisována mysticismem a

hloubkou filosofie náboženské. Estilo culto (pepiatý sloh) tu mizí,

výraz je pokud možno praegnantní, mluva istá, a obrazná a asto

hluboce ztajená. Jejich kouzlem' je vzácné náboženské vznícení,
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jímž uchváceni jsme i tehdy, kdy nemožno se nám ztotožniti s mo-
rálkou. Jejich vznešený a šlechetný ráz jímá, jejich fantasie, a
vždycky rozumem a tendencí ízena, píímo povznáší.

A shmeme-li poznatky, získané ze studia uvedených dramat,

v celek, pekvapí nás v prvé ad veliká vážnost autorova. Osobní

charakter básníkv byl neskonale hlubší, než povaha Lope de Veg\%

Moreta a j. zástupc národního dramatu. Vysvítá to zejména z uve-

dených posvátných her, nicmén i historická a mythologická dra-

mata jsou tu dstojnými svdky. \"ážnjší pojetí, než s jakým se

shledáváme u Lopeho, bylo tu, ostatn již i dobou diktováno. Z prvu

naivní, mladistvou fantasií zkypený názor rozkvétající dramatiky

bére už u Calderona na sebe roucho umlecké úelnosti a životnj-

ších poznatk. Snívost i perutná mohutnost pedstavivá ízena tu

už rozumem a hlubokým smyslem. Tyto mohutnosti hrají u Calde-

rona podobnou roli, jakou u Lopeho vynalézavost a mladistvé srdce.

Zkouniáme-li ti hlavní požadavky dramatu, totiž dj, charakte-

ristiku a e. jak se jeví v básníkových dílech, docházíme asi tchto

výsledk: nikdo nepekonal Calderona v technice dje. I ty nejsple-

tenjší situace, s nimiž je nám se utkati v rzných veselohrách zej-

ména, jsou svží a prhledné koncepce, nejdivergentnjší linie jsou

svádny k jedinému stedisku. Tato stránka je výslednice emi-

nentn umleclšýxh schopností básníkových a bylo jí u pedchdce

Lopeho jen nkde a to ne zcela úpln docíleno. Proti tomu ovšem

nesmíme zamleti, že exposice bývá nesmírn zdlouhavá, asto až

v dojem jakési parádní ei zabíhající. Z etných narážek soudíme,

že Calderon si byl vdom této vady, nicmén nevystíhal se jí, po-

važuje vše asi za jednu z licencí genia, jimiž jeho tvorba v nkoli-

kerém smru pímo oplývá.

Pokud se látky týká, nelze souhlasiti se vším bezpodmínen.

Umlec inil tu dosti etné ústupky básníkovi sensace chtivému,

jemuž zájem obecenistva nebyl poslední starostí. Rovnž originalita

dje pokulhává, jak už bylo strun poznamenáno, a snad by byla

tato okolnost ješt ná.padnjší, kdyby se bylo zachovalo onch asi

1500 dramat Lopeho, jež byla asi Calderonovi známa. \' této píin
byl básník nesmírn laxním: uvádí se na p. jeho kus Los CaucUos

de Absalon, jehož druhé jedná.ní je doslovným opisem tetího aktu

Tirso de Molinova dramatu Vcnganco de Tamar. Xaše vzpomínka

pi rozboru Lékae své cti je rovnž výmluvná.
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Charakteristika dramat je mistrná. Dlužno však pipomenouti,

že básník rád vyhledává povahy již vyhranné a na krajních kídlech

lidských vášní se pO'hybující. Nelíí nám lakomc, lidí nábožensky

vlažných, prudních a pod.: v jeho kusech setkáváme se s vášnivou

láskou a hoící nenávistí, s vysoko vznícenou poestností a nezištnou

velkomyslností, s odvahou zloinu a stateností. Calderon bývá

asto srovnáván s mistrem mravoliné a charakterní veselohry Mo-

liérem — tato okolnost jej však staví ve zcela jiná svtla.

V otázce rci zaslouží zmínky, že si Calderon utvoil vlastní

svj odlišný sloh. Jeho starší díla jsou kypící a bouíná svým sty-

lem, místy ovšem wón.^orismem pokažená; díla pozdjší zbavují se

této vady, jsouce význaná pravým opakem. Jeho slohu zmocnila

se ostatn celá pozdjší skupina mladších dramatik, která jest jím

charakterisována. Ze zvláštností do oí bijících velmi rád užívá Cal-

deron na p. opakování vt stejného obsahu, famosních výkik a

citoslovcí, rád kupí stejnoznané sentence a stranou mluvené pa-

renthese ; vše to je ovšem duchapln vypoteno na umlý effekt a

asto na zvýšení nálady, psobíc dojmem jakéhosi milého bengálu

v ušlechtilém významu. Význanosti tyto jsou tém veskrze s vel-

kou logiností provádny a v píin této bychom as marn hledali

analogická místa jiných autor.

Cítní básníkovo je hluboké a upímné. Jeho náboženské ná-

zory nejsou seminárn vštípeny, jsou prožity a vážný. Pro nho
bylo náboženství vcí srdce, vedeného rozumem ; mnoho pemýšlel

o tajemných jeho mystériích a proto vše, co pronesl, nebudí dojmu

nauenosti, nýbrž samostatného procítní. Calderon hloubá o cestách,

které vedou k bohu, ale ne jako sevean Faust, jemuž mlhy skepse

zastiují dráhu, ale jako ohniv vící oriental, vždy plný nadjí

a tužeb. Ve svých tendencích se asto básník vrací a snad v každém

druhém dramat najdemie reminiscence toho kterého základního

motivu. Avšak podivuhodná je dovednost, s jakou dovede vždy Cal-

deron s jakýmsi novým odstínem pekvapit a novou obmnou za-

ujat. Jeho vynalézavost je v tomto ohledu jedinená.

Genius Calderonv byl nanejvýš universální. Již dívjší hrubý

výpoet jeho básnických druh dl mnohé vyznail, a pece ješt

v nj nebyly zahrnuty etné kusy jeho všeobecnjší komiky, jeho

burlesky, pedehry (loas), mezihry (Sainetes), romance, sonety,

písn. A pes to nemá ovšem plodnosti Lopeho, pece jen zanechal
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lepší koncentraci svých dl a svého eminentn umleckého ducha

vtší poet mistrovských dramat, než jeho slavný pedchdce,
a má-li býti srovnáváno mezi obma, tu musí pipadnouti koruna

Calderonovi. V tom smyslu se už vyslovila kritika minulých století

a mnoho na ní as v jáde mnno nebude, by bychom; pi tom všem

nemohli zamlet, že nebýti Lopeho, ani neslavn^jší díla našeha

básníka neuchvacovala by dnes tou mrou, jakou uchvacují.

V Zižkov v ervenci igo2.

ROZHLEDY.
PEHLED NÁRODOHOSPODÁSKÝ A SOCIÁLNÍ.

FINANNÍ OBZOR.

Výhledy ven a rozhledy doma. Jest vhodno' as od asu s indi-

viduálního našeho hlediska užšího vystoupiti na stanovisko vyšší

a pozorovati t^^ry svtové strany hospodáských proud. Tak do

naší ínížiny obklopené horami osobitých pomr a zvláštností si pi-
nášíme pedtuchu nových smr, pocit nových poteb, koist cizích

zkušeností a direktivu pro své podnikání.

Aíezi svými tymi zdmi jdeme svým duchem na zkušenou.

Vidíme práv tolik, kolik pochopi vyuený dlník na své cest za.

vyuenou. On putuje po vratislavských strojírnách a na svj dotaz

u lože vrátného vždy slyší ,,stereotypní" odpov: Málo práce.

A totéž mu píše bratr horník z ostravského re\áru: ,,Omezili šichty".

Je-li pro standart of life jedné hospodáské oblasti smrodatnou
konjunktura oblasti druhé, jsou nám píznaný ony odpovdi práci

hledajícím, onjy odpovdi nezamstnaného prmyslu, které jsou tak

dležitý, že snižují kurs cenných papír a ztenují majetek bohat-

ství. Známost pomr cizích hospodáských okrsk jest podtnínkou-

sprá\Tié ekonomie domácí. S tohoto hlediska jsou dležitý výhledy

do hospodáské ciziny, nebo v nich vidíme nejen cizí zkušenost,

nýbrž i sob radu. O hospodáských pomrech nmeckých jest velmi

zajímavým a pesn3''m dokumentem projev representace berlínského

obchodnictva.

Zpráva starších berlínského kupectva vyniká pozoruhodnými

vývody o rozvoji bursy a penžního trhu za minulý rok a charakte-

risuje tento jako rok odpotu a dodatené zkoušky obtžkací, kdy

výstednosti minulé epochy svými pomry tak silné a tak dlouho

trvající došly svého vyrovnání a smíru.
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Prmysl ovšem se nadál, že zvláštní ona konjunktura potrvá

svými píznivými okolnostmi ješt déle; vtšina podnik zvýšila

svoji výrobu, zvtšila svoje závody a tak navzájem stupovala po-

ptávku a zamstnanost tou mrou, že povšechná situace nabyla velmi

utšeného rázu, — a také tenkráte jako vždycky díve píznaky blí-

žící se krise zpoátku nebyly poznány a když byly seznány, nebylo

jich dbáno. Nebo nebylo by zajisté kísí, kdyby je vyléily výstrahy.

A tak ralsé na té cest nmecké sráz krise se stal ješt píkejším.

Tou d(Obou vznikala také obava o osud obchodních smluv a rozru-

šovala mysle, ješt více tlumíc zaraženpu podnikavost, nebo n-
meckému prmyslu, který za posledních desítiletí se domohl netuše-

ného rozvoje a vyspl k takovému významu, na svtovém trhu. jest

životní podmínkou, aby mu svtový trh plným dílem zstal zajištn,,

a dlouhé olx:hodní smlouvy, které by pokud mpžno stejnomrn chrá-

nily zájem všech výrobních tíd, aby mu pro další kalkul a podnikání

zabezpeily pevnou i bezpenou posta.

Populárním jest bludný názor, že hospodáské emoce vycházejí

z bursy. Ve skuteností sbíhají se tu pouze nitky a obráží se tu jako

v dutém zrcadle všecky události na poli prmyslu a obchodu. Bursa

jde s nadjemi a obavami výrobního svta, ona je však pouze cítí,

le nijak jich nevzbuzuje. Úpadek prmyslu a obchodu se zrail

v úpadku bursy, ale tento byl dsledkem kalamity prvé a také pochy-

beného bursovního zákonodárství. Pokleslos berlínského trhu jest

dokumentována nejen úhrnnými íslicemi obrat, které o milliony

se ztenily, nýbrž také likvidacemi firem bankovních i starých a dobou

povených. Jedna po druhé se vzdává obchodu nejen v Berlín

nýbrž i na venkov nebo pechází ve filiálky bank a také z makléských

bank berlínských jedna ustupujíc z boje za existenci, likviduje,

kdežto druhé dv stží rozdílejí výtžek pimený všeobecným po-

mrm úrokovým. A to v dob, kdy bursa londýnská pes válku,

která již tetí rok tísnila Ang-lii, a zemi stála nesetné obti penz
a krve, stále šla cestou úspchu, za njž pedevším mže býti vdná
obchodm, které picházejí z Nmecka. Po.diúkavost zajisté z'dy se

obrací tam a tam také rysphá, kde mue doufati v úspch. Na úspch
ten jest nyní na nmeckých bursách malá nadje.

Vedle londýnského byl berlínskému trhu oporou také trh ame-

rický. Zde trvá píznivá situace obchodní s malými pestávkami

tém ve všech oborech, kterážto okolnost dvojím dsledkem psobila

pízniv na nmecký prmysl a obchod. Pedn bezpodstatnou se pro-

kázala obava ped zaplavením nmeckého trhu americkými výrobky

a dále naopak potrval vývoz pes Oceán. Tak bylo možno nmeckému
železáskému prmyslu, který nejdíve a nejvíce utrpl, když odbyt

uvízl, aby ást svých zásob umístil v Amierice, by i s obmi. Teba
by hospodáské pomry severoamerické se zdály tak skvlými, piznati

dlužno, že v zemi vlastní jsou posuzovány dosti skepticky. Obrovské
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stavby trust do veejnosti vrhají temný stín, a práv ti, kdo vyni-

kají velkou zkušeností a obchodním rozhledem, seznávají velké ne-

bezpeí v jednostrannosti onoho smru, který dále snad vloží všecky

pedmty obchodu do nkolika rukou; vyslovují obavu, že proti ta-

kovýmto snahám inonopolisujícím se vzepou trusty protivn a tak

vznikne hospodáský boj všech proti všem, který otese budovou sv-
tovou.

Výhled do budoucnosti by se zdál býti píznivjším. Povšechný
posudek se stal klidným, krise jest považována již za pekonanou
a akoli se neukvapuje nadjí na poátek nové veliké a boulivé kon-

junktury, ví, že prmysl a obchod jdou lepším asm vstíc. Obecen-

stvo tuto dvru dosvduje tím, že již nevyhazuje akcií prmyslových
podnik za každou cenu jako inilo dív, naopak, že již spíše zase

kupuje podíly osvdených spoleností; tak jen se stalo, že akcie

uhelných dol, hutních spoleností, strojíren a elektrických spoleností

dnes na daleko vyšší úrovni stojí nežli ped rokem. Ovšem pispívá

k tomu velmi ústup úrokové míry, který vytvoil zcela jinou postat'

pro kapitalisování. Nadbytek kapitálu povznesl kursy pedevším
hodnot pevn súrokovaných a urovnal píležitost ku etn3'-m v nich

obratm. Pjky, které vydala nmecká íše, nmecké státy a mnohá
msta, se potkaly s velmi ilým odbytem, vtšina jich šla na draku.

Emise pjek ruské, bulharské konversní a vídeské mstské vy-

kazují vesms skvlý úspch. Výhled do nejbližší budoucnosti na-

šeho hospodáského života by nebyl nepívtivý, kdyby nebylo sta-

rostí obchodních smluv.

Stejným przorem do hospodáských pomr domácích jako

kritická zpráva starších berlínského kupectva je také referát ví-

deské obchodní komory se stanoviska stedu íše se rozhlížející

nejien po událostech rakouských, nýbrž i svtových.

Kdežto výroní zprávy rakouských obchodních komor, pokud

bývají publikovány, se vtšinou zabývají pomry komorního ob-

vodu, a všeobecných hospodáských otázek se dotýkají pouze ten-

kráte, mají-li pímé psobení na prmysl a obchod dotyného

okrsku, jest snahou komory vídeské ve všeobecném pehledu vy-

líiti všecky vlivy, které psobily na hospodáský život Rakouska,

a jej již povzbuzujíce nebo tísníce. Povšechný pehled onen ve

zpráv práv vydané za rok minulý jest s to. aby vzbudil zvláštní

zájem. Zpráva charakterisuje minulý rok pedevším nedostatkem

zamstnání a nedostatkem dvry v kupní sílu trh a pátrajíc po

okolnostech mezinárodní konjunktury pronáší závr, že se nezlep-

šila ani v roce minulém. Z této nížiny stagnace vyniká toliko Ame-
rika, kde koalice prmyslových závod peují o odbyt výrobku

ohrožujíce odbyt náš nejen na pd neutrální, nýbrž také na trhu

domácím. Prozatím, dokud Amerika ješt tží v oblastech a posi-.

cích dosavadních, neni nebezpeí americké invase ješt naléhavé.
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nebo pod vlivem oné prosperity stoupá spoteba domáci a dovoz do
Spojených Stát, a vývoz nemá dosud podntu, aby vystupoval

plnou silou. Americké nebezpei celou hrozivou výší vystoupí

ped Evropou teprve za obratu konjunktury, až nadejde nutnost

za ztráty v domácí spoteb hledati náhradu v cizin.

Hospodáiská deprese se v Rakousku stala tím ohledem pa-

trnou, že jest podnikati vtší boj s úpornjší soutží ciziny. D-
sledkem toho byl silný ústup vývozu zejména v polotovarech a ho-

tových výrabcích tém o 60 million a zvtšený dovoz v tchto
položkách asi o 5 milion korun. A pozoruhodnp, že pi tomto
zhoršení bilance nese útraty jen prmysl sám, ježto vývoz surovin

se stal vtším. \'zestup tohioto vývozu však n^mí dokladem roz-

kvtu, ježto byl na cizin vynucen nízkými cenami. Soutží trpl

zejména prm3sl chemický, papírnický, kožený, šperkový.

Hlavním vývozním odbytištm Rakouska b\ly Uhry, avšak,

jak se vci vyvinují, též o toto pole již budeme muset bojovat se

soutží stát jiných. Jest tudíž záhodno, abychom pro své zboží

hledali odbyt jinde. V postupu této myšlénky teba koni^^tatovati,

že náš vývoz do' Nmecka, Ano^He, Fra^ncie, Švýcarska, Srl^ska,

Belgie, ecka poklesá a jeho postup že lze zaznamenali toliko do

Ruska, stát balkánskjxh vyjímaje Srbsko a do Nizozemí. Na pa-

mti pedevším sluší míti lýz^oc do Ruska. Rusko se svým obyva-

telstvem 130 million pevyšujícím a jako sprostedkovatel obchodu

s Persií jest pro sousední stát rakouský nejdležitjší oblastí vý-

vozní. Vývoz do Nmecka a Uher snad se ješt zvýší, však v tomto

pomru vzestupu klesne asi jeho výnosnost, zem balkánské mají

malou sílu kupní a ve píin platební jsou málo spolehlivý. A tak

logickým postupem myšlének význam Ruska pro nás vystupuje

do pední ady. Nesnází tu jest kulantní eskont ruských smnek.
Krom skrovných výjimek všechny odbory rakouského pr-

myslu se octly v nížin špatné doby. Nepíznivý tento stav jest

ovšem také zavinn pomry vnitn politickými. Pro seznání proud
v rakouském prmyslu jsou velmi píznaný i^iiny, které ra-

kouské prmyslníky tak roztrpily proti Uhrám. Jestliže rakouští

prmyslníci proti pechniíatm maarským volali na pomoc vládu,

nebyl to nijak chauvinismus rakouského prmyslu, nýbrž spíše

úsilí, aby druhé stran byla pipomenuta dležitost odbytišt na-

šeho.

Nelze neuznati, že tíse prmyslových a obchodních pomr
v obou projevech jest velmi plastická a, jasntá. Pesné stanovení

berlínské, že obchodní smlouvy jsou postáti budoucnosti, rúm
svdí o jasnosti situace tam a uritém cíli. Když pak u nás v dob
„politiky továren" jméno ,,podnikávost" jest tolik bráno nadarmo,

zdá se frasí jeho definice ve zpráv uvedená, že podnikavost se

vždy obrací tam a také tam jen vyspívá, kde jí lze doufati v úspch.
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— obratem této zkušenosti rozluštíme problém neinnosti našeho
kapitálu a jelto trnutí v záložnách.

Pro ást svého bohatství nevkládáte v podnik? Protože ne-

doufám v jeho úspch. A nyní slyšíme rekriminace do našich mi-

Siulých projekt, jichž akcie nyní vtšinou ,,mají cenu nonvaleuru.''

Pro toho, kdo penz potebuje, nemají asto ceny pražádnvé. pro-

tože si nelze ani na n vypjiti peníze, ani je prodati i se ztrátoHi.

Sleduj eme-li tyto vývody, shledáme, že oproti názoru berlín-

skému, že z bursy žádná hospodáská emoce nevychází, nýbrž v ní

se toliko obrazí, unás tžisko píštího podnikání kotví v v naší burse.

Z onoho mrtvého bodu by ml vyjíti podnikavý život. Nebo jest-

liže majitel kapitálu nové papíry, až mu budou nabídnuty, od-

mítine, odkazuje se na zásobu starých ,,až tamty budu moci odbýti'",

— poskytnte mu k tomu píležitost. Když akciové spolenosti

trvají ve vesnické odlouen,osti od tepny hospodáského ruchu, ani

v nejmenším nedbajíce zájmu akcioná, budiž tmto jasno, že si

pomoci mohou sami. Každá valná hromada a jest pírotestem proti

znehodnocování akcicjnáova jmní, výitkou indolence správní

rad, návrliem na uvedení akcie na pražskou bursu. Touto svépo-

mocí majitel akcií proti správní rad akcie nabude trhu a s každou

akcií bude na pražský trh uvádno také obecenstvo. A ím více

akcií bude na domácí burse kótováno, tím více zájmu bude o ni,

tím pro více obecenstva bude na ni interes. Po dlouhé dob byla

jednou taková akcie na burse neznamenaná (exot) na bursu uve-

dena. Obchod s ní byl ale dále uskuteován mimo bursu. Na to

se poukazuje. Ovšem jedna ona vlaštovka léto neuinila, a jestliže

tento doklad jest námitkou nlnobým, že b}' i hodnoty na bursu

pražskou uvedené trhu nemly, mám za to, že tato zdánliv lo-

gická námitka jest pochybena z vývod, které uvádím v p.edu.

Nesnadná obíhavost našich akcií zavinuje velkým procentem

naši nechu ku podnikání v tomto smyslu, ku podnikání akciovému.

Súastnil-li jste se kdy njaké subskripce a pak, když pípadn po-

tebujete penz, musíte býti rád, že jste prodal se ztrátou, zapí-

sáhnete se, že víoekráte na akcii nesáhnete. To jest veliký neúspch
nynjšího akciového podnikání u nás a jestliže úspch jest jeho

podmínkou, nedivte se, že naše emise budou mluviti k hluchým.

Roztrpenost našich majitelv akcií jest pak tím hlubší, že ve

mnohých pípadech se musí zíkati jakéhokoli vyTiosu svého kapi-

tálu, — na oni — domýšlejíce se, že teba pouze postaviti to-

várnu, aby pilná ruka stíhala kupony, — pipraveni nebyli.

V zápasu o rakousko-uherské vyrovnání, kdy tak eená loy-

aliní klamsule, totiž precisování nároku, aby rakouské zboží v

Uhrách požívalo týchž práv jako uherské, v Pešti budí demon-

strace a vlastenecký odpor, doBpíváme ku význaniému poznání

pro budoucnost, že známka rakouská liude v Uhrách doporuením
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— aby se nebralo; a tak hledáme náhradu za uherský trh, jenž

nám poínái býti úzkým a také nevýnosným. Ji vidíme tedy

v Rusku, svém sousedu milém. Nmecka budeme spojenci, Ruska
když tol musi býti, páteli a budeme se snažiti o zisk v nm. když.

jsme tak zadluženi zbrojením proti nmu. Kompas naší politiky

se kriticky láme. Hospodáskou stíelkou ukazuje n(a východ, vel-

mocenskými tužbami na sever. Soupeží, které má táhnout svorn,

táhne ,,ehy'' a táhne ,,hot." Jest nesmyslem žádati dobré politiky

hospodáské bez dobré politiky velmocenské.

Stanislav Nctuka.
*

Obchod a prmysl. (Zemská akce k povznesení malých živností

v r. 1 90 1. — Nav dráhy podprné akce živnostenské. — Cinnos
technologického prmyslového musea pražs1<ého v uplynulém roce.

— Zpráva eské spolenosti národohospodáské).

Zemský výbor království eského podal v letním zasedání

snmovním zprávu o zemské akci k zvelebení malých živno\stí. ' Dle
zemského rozpotu pro rok 1901 sloužily k úelm maloživnostenské

akce podprné dotace ti: Na opatení motor a pomocných stroj

pro maloživnostníky 20.000 K, ku podpoe výstav nástroj a stroj,

odborných pednášek, koovného vyuování živnostenského, zejména

bh odborných a k udílení cestovních stipendií maloživnostníkm
10.000 K a posléze /^použité úvrní zbytky dotací, povolených roku

1897—1899 k zaopatování stroj v úhrnném obnosu 41.752 K. Ani
v r. 1901 nebyla dotace strojová (20.000 K obnášející) vyerpána;
bylo v tomto roce úhrnem povoleno na zakoupení stroj 17.410 K,

z nichž mohlo býti skuten vyplaceno pouze 9570 K; ze zápjek
povolených v létech dívjších vyplaceno 4742 K 54 h. Patnáct živn.

spoleenstev a družstev svépomocných vzdalo se bezúroných zá-

pjek, jim na zakoupeni stroji°i již díve povolených a dv spole-

enstva vrátila nkteré stroje, kdežto ostatní si podržela. Stroje

vrácené pocházejí z doby, kdy opatovány byly stroje družstvm
z polovice na úet státu, z polovice na úet zem technologickým mu-

seem vídeským. Tento modus složitý a neúelný jest nyní na dobro

opuštn. Souet veškerých od poátku akce již vyplacených anebo

takových zápjek, které v brzku urit realisovány budou, iní

115.670 K 09 h. Píiny ásteného nezdaru akce strojové, zemské

i státní, spoívají v pirozených pomrech. Díve bylo žehráno na

to, že dávány jsou živnostenským družstvm stroje, že však družstva

postrádají odborné dovednosti, potebného úvru, odbytu atd. Dnes

však postaráno o odborné pouení družstev technologickým museem.

o úvr zemským jubilejním fondem, dotací zemskou i státní a také

ve píin rozmnožení odbytu iní podprná akce alespo nábhy,

tebas po této stránce pirozen hlavní starost' spoívá na družstvu

samém. Jestliže pes to strojová akce nesetkává se mnohde s porozu-
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mním, jsou toho píinou vady každého družstevního podnikání,
tkvící v osobních vlastnostech, v nevraživosti, sobeckosti a neroz-
umu; zájeiT^ osobní, což zejména u samostatného živnostníka delší

dobou inného jest snadno vysvtlitelno, pekonává a podizuje si

z pravidla zájem na družstevním podniku.

*

Ona stránka akce zemské, jež pojila se k podnikm vzdlavatel-
ským a psobila tak bezprostedn na jednotlivce, potkala se s plným
zdarem. Zejména dlužno v}-tknouti s pochvalou, že v r. 1901. byly
zemskou akcí soustavn podporovány mistrovské kursy od-
borné a to jen takové, pi nicliž byla dána záruka odborné zdat-

nosti. Tak podporovány bhy obuvnické, krejovské, knihaské, ko-

žešnické, kovozdobitelské, rukavikáské a j. Subvence poskytnuty

též kursu pro uitele škol pokraovacích, na vydání odborných
spis, na výstav}' uednických prací, a povznesení lidového pr-
m3'3lu krajkáského ve Strážov, a krom toho nkterým jiným,

mén závažným podnikm. Vydána publikace o pojišování živnost-

nictva, aby podstata jeho byla osvtlena a sprá\Tiý názor o nm roz-

šíen. Jest si páti, aby mistrovské bhy odborné byly Zemským
výborem ješt hojnji, le jen tehdy podporovány, poskytnuta-li

plná záruka jich dokonalého, odbornického ízení. Jest toho potebí

zejména z toho dvodu, že živnostnictvo eské jest odkázáno výlun
(vyjm)a jedin koovných kurs obuvnických) na bhy

,
poádané

technologickým prmyslo^^'m museem pražským. Nedávno zavznl

výkik nevole eského živnostnictva z obvodu obch. komory libe-

recké, jehož poteb liberecký, ryze nmecký ústav pro zvelebování

živností naprosto nedbá. Jiné pomoci tu nevidíme, než aby zemský

výbor nahradil, co liberecká obchodní komora zanedbává a podpo-

roval co nejvydatnji kursy prostednictvím technologického pr-
myslového musea pražského v obvodu liberecké obchodní komory

poádané. Na živnostnictvu v komorním obvodu libereckém pak jest,

aby se toho domáhalo, by pražský ústav v dotyných mstech kursy

uspoádal, což jest odvislo toliko od ponkud vtší podpory zemské.

*

Zemská akce nastoupila v r. 190 1. nkteré nové dráhy, byvši

rozšíena na podporu zizování nedlních a sváteních besídek ued-

nických. Úelem besídek jest, ochrániti mladistvé un ped ^nebez-

peím života potulného a špatnou spoleností práv v dob, kdy

ue nejvíce jest zkáze v šanc vydán, v nedli a svátení odpoledne.

V besídkách soustecTují se ueníci ku spolenému, vzájemnou zá-

bavou zpíjemnnému pobytu, pod dohledem zpsobilé síly dozorí.

etba, zpv, hudba, hry, výlety, upoutají mysl uovu k ušlechtilému

zamstnání, jež nadto bývá zpíjemováno spolenou svainou.

Zemská komise živnostenská doporuila zemskému výboru králov-

ství eského, abv besídky mravn i hmotn podporoval, na kterýžto

56
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návrh zemský výbor pistoupil, stejn jako na návrh, aby svépomoc-
ným družstvm živnostenským byly poskytovány nezúroné zápjky
zaizovaci, odpovidajíci nezbytným nákladm prvého zaízení. Krom
toho pistoupeno i k podporování kurs jazykových tam, kde jest

to vzhledem k zvláštním okolnostem živnostnictvu k zejmému pro-

spchu, jako na p. v Karlových Varech, kde udlena subvence kursu
k naueni se ei anglické. Jest z plna dvodno, že podporování
kurs jazykových má se díti pouze výjimen; bylo by to zcela ne-

pimeným rozšíením akce živnostenské, kd}'by péi svou vnovala
pravideln kursm jazykovým, když ješt ada úkol nezídka nalé-

havjších eká svého splnní. Jak vdným úkolem by na p. bylo

organisování odborn dokonalých koovných pednášek, v kte-

rémžto smru uinila liberecká obchodní komora pro nmeckou
ás svého obvodu pokus velmi pozoruhodný ! Krom toho nelze se

íiadíti, že by kursem bylo lze cizí ei nauiti (nevyjímaje ani e
eskou a nmeckou), a v Karlových Varech má bh anglického ja-

zyka jedin ten význam, že ži\Tiostníky nauí fraším a výrazm
v olDchodech vi anglickým lázeským hostm potebným.

Dotace zemská na r. 1902. zstává v podstat táž : na stroje

20.000 K, na úkoly vzdlavatelské 10.000 K; vedle toho však lze po-

užíti k všelikým úkolm pomocné akce živnostenské nepoužitých

zbytk strojové dotace z let 1897.— 1899., vložených do zemského

rozpotu pro rok 1902. obnosem 36.900 K. Tím byly prostedky
zemské akce ovšem valn rozmnoženy.

S podprnou akcí zemského výboru tsn souvisí innost' techno-

logického musea (ústavu pro zvelebování živností) obchodní a živn.

komory v Praze. iMuseum jest zárove výkonným orgánem zemské

pomocné akce maloživnostenské, v kteréžto funkci súastnilo se úkol
zemskou správou jemu uložených a rozprostelo innost svou v celé

oblasti královst\d eského za úinné podpory zemského výboru.

Struný pehled innosti m.usejní za rok 1901. osvtlí její intensitu:

Odborná poradna musejní zodpovdla 271 dotaz z oboru stroj-

ního a 382 dotaz z oboru luebního. Stálou výstavu stroj a pracov-

ních pomcek navštívilo 19.550 osob, obasná výstava ukázek kursov-

ních prací konána v Praze po dvakráte.

Mistrovských kurs konáno v Praze 6 a to pro obuvníky, krejí,

stavební truhláe, kožešníky a 2 pro knihae ; luební kursy odborné

konány 3, a to pro zdobení kov, mydláe a kurs pro lakýrníky,

posléze 2 kursy pednáškové pro pekae a mydláe, celkem tudíž ii

kurs odborných. Veejných pednášek pro živnostníky uspoádáno
v Praze 12. Na venkov konány 4 kursy pro krejí, 3 pro obuvníky,

I pro laiihae, 3 pro šití rukavic, úhrnem 1 1 ; v celku tudíž konáno

v r. 1901 22 odbor, kurs. Za spolupsobení ústavu poádáno 38
místních výstav uednických prací a zemská ústední výstava

v Praze.
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Pi museu zízena odborná pokraovací škola knihaská. Vedle
toho spolupsobilo museum pi zizování svépomocných družstev

živnostenských, opatovalo jim stroje a pracovní pomcky na úet
dotace zemské, psobilo na úpravu pomr uednických pi spole-

enstvech a na zavádní ádných zkoušek pro un. Pomry ued-
nické v Praze a okolí zjistilo písemnou anketou. innos to nadmíru
intensivní pi prostedcích velice skrovných, innos, která si prora-

zila dílem i zcela nové, samostatné dráhy! Rok 1901. byl vnován
nejen rozvtvení, nýbrž i zdokonalení musejních podnik, v kte-

rémžto smru docíleno všeho, co za daných pomr bylo dosaži-

telným.

eská spolenost národohospodáská vydala práv výroní zprá-

vu, z níž vysvítá potšiteln}- fakt, že spolenos stává se tím, ím již

od poátku mla býti : stediskem seriosních pracovník národo-

hospodáských, sborem kompetentním vysloviti se objektivn o aktu-

álních otázkách národního hospodáství, jehož imiost pouova-
telská vyvíjí se zpsobem hospodáskému životu našemu nad míru

prospšným. Fantastické plány z r. 1895. o náhlém obrození hospo-

dáském a probuzení podnikavosti práv na jazykovém pomezí po-

mocí — pouhého spolku, posléze definitivn opuštny, protože práv
ti, kdož je hlásali, bu se opravdové práce stranili, bu sami do-

pracovali se k lepšímu poznání. Spolenos pikroila k poádání

pravidelných rozhovorových veer lenských na základ referát o

aktuálních otázkách hospodáských, jichž vdí myšlénkou bylo,

dáti na nestranné pd možnos ryze vcných, vší stranické pí-

chuti prostých rozprav o otázkách, které práv obecnou pozornos za-

jímají neb jí zasluhují, pispti tím ke správnému nazírání na n,
buditi zájem o n a šíiti vbec správné a stízlivé jich posuzování

s v>'ššího hlediska národohospodáského. Veery se nad oekávání

zdaily a zbývalo by jen doplniti jich program obas také vdeck<-mi

otázkami theoretickýini, aby vdecky pracující národní hospodái

eští, podobn jak tomu ve Vídni v ln spolku rakouských hospo-

dá národních, nalezli forum vdecké diskusse, o nž v eských

jiných oborech dávno již jest u nás postaráno. 5*.

Nejnovjší chorvatské nuntium. (Spis zvláštního výboru chor-

vatského snmu o zásadách finanního vyrovnání mezi Chorvatskem

a Uhrami.)

Podobn jako celoíšské finanní vyjednávání, protahuje se i fi-

nanní dohoda mezi Chorvatskem a Uhrami. O posledním vyrovnání

z r. 1889. vyjednávalo se pes dv léta, a nyní trvá vyjednávání již

pt let (od r. 1897.). Maai drží se totiž zuby nehty nabytých vý-

hod jak vi královstvím a zemím na íšské rad zastoupeným, tak

vi Chorvatsku. Avšak tentokráte pravdpodobn se pepoítají
56*
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Z poátku dosti se jim vilo, když s hlukem a lomozem ujišovali, že

chtjí jednak celní rozluku se západní ásti našeho soustátí, jednak

že nejsou ochotni píšt nahrazovati — chorvatský deficit. A tak

ptileté protahování celé záležitosti má aspo tuto dobrou stránku,

že konen i my Slované nahlédli jsme do mad"arsk<ch karet, a že

nedáme se více tak snadno a lacino klamati, jak se to stávalo díve.

Zejména v Chorvatsku vyjasnil se finanní pomr k Uhrám tak

znan, že i v maaronsko-vládní stran pevládli lidé dalecí sice

od snah po úplné národohospodáské a finanní samostatnosti, ale

zato upímn toužící po náprav finanního vyrovnání na základ p-
vodního finanního vyrovTiání obsaženého v chorvatsko-uherské

smlouv z r. 1868. (Chorv. zák. i. I. — uherský XXX.)

V tomto pvodním vyrovnání položeny jsou tyto základy finan-

ního pomru mezi Chorvatskem a Uhrami: i. Chorvatsko jest po-

vinno na celoíšské spolené záležitosti pispívati podle své daové
zpsobilosti (§ II.). — 2. Daová zpsobilost má se posuzovati na

základ týchž úadních dat, jež rozhodují pi finanním vyrovnání

s ostatními zemmi J. Velienstva zastoupenými na íšské rad.

(§ 12.— 13.) Od všech chorvatských píjm mají se nejdíve nahra-

diti výdaje pro chorvatskou autonomní vládu, a zbytek vnovati vý-

dajm spolen\''m, a již s Uhrami, a za celou íší. (§ 13.) — 4. Jako
chorvatské mají se poítati všechny veejné píjmy bez ohledu na
to, jsou-li vybrány v Chorvatsku anebo mimo jeho hranice, jen když

charakterem svým jemu patí. (§§ 16. a 17.)

Opíraje se o první zásadu dokazuje chorvatská delegace, žs da-

ová zpsobilost Chorvatska za posledních deset let znan klesla,

protože železniní sí stojící ohromných obtí spolených stát-

ních dluh neb3'la rozšíena stejn v Chorvatsku, jak v Uhrách, takže

jsou celé kraje v Chorvatsku bez jednoho kilometru železnice, ne-

vyjímaje ani chorvatské Pímoí a jeho bezprostední pozadí, kde
žije nejzdravjší, nejbystejší a nejpodnikavjší chorvatský lid.

Druhé zásady chorvatský výbor se nedotýká.

Tetí velmi pkn ospravedluje takto: ,,Zásada vyjádená
"^' § 13- vyrovnání z r. 1868 jest nejdíve nutný výsledek státopráv-

ního postavení Chorvatska a Slavonie a jejich nerozluného spo-

jení s Uhrami; jednak tento princip vyplývá z požadavku spravedl-

nosti, nebo jest nevyhnutelno, aby Chorvatsko hledalo a mlo zá-

ruku, že státní spolek, jemuž ponechalo péi o své ostatní píjmy,
postará se také o autonomii, základ tchto pijmuv."

Avšak skutenou politickou a národohospodáskou událostí jest

nejnovjší chorvatské nuntium, protože v nm poprvé jasn a ne-

zvratn dokazuje se úedn nesprávný, pímo vydraný zpsob,
jakým spolené uhersko-chorvatské ministerstvo financí zmenšuje
chorvatské píjmy a zvtšujíc chorvatské výdaje, z ehož povstává jíž
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proslulý chorvatský deficit, který prý Uhry nahrazují jen se zete-

lem na osmistoleté ústavní bratrství maarsko-chorvatské.

Aby se zejm ukázalo, jak mravn hluboko klesla maarská
finanní praxe vi Chorvatsku, a jak dahko ustoupila chorvatská

povolnost, vi finanním a nejen politickým choutkám „osmisto-

let3"ch ústavních bratí", budu pesn citovati uvedený spis maa-
ronské vládní vtšiny, jejž podepsali jménem chorvatského sn-
movního výboru, i t. zv. regnikolarní deputace dva arcimaaroni
Hynek šl. Francisci, pedseda a dr. Alex. Egersdorfer, zpravodaj,

tedy lidé, kteí každé slovo dobe vyvážili, jen aby se nedotkli ma-
arské citlivosti.

,,Mezi veejnými píjmy — praví nuntium doslovn — jest celá

ada takových, které na základ spoleného finanního zákonodárství

tíží národ tchto království, neplatí se však v královstvích Chor-

vatsku a Slavonii, nýbrž mimo území jejich. V pr\^''ch letech fi-

nanního spolku, založeného na zákl. i. I. (XXX.) z r. 1868 byly

tyto pípady jen jednotlivé a nemly tak velkého vlivu na celkový

píjsm tchto království (Chorvatska a Slavonie)
;

jelikož však

státní úkoly každoron se rozmnožovaly, a proto nastávají nové

a nové prameny veejných pijmuv, staly se tyto nedostatky astj-
šími, takže v nejnovjší dob znemožují tmto královstvím, aby

plnily své povinnosti jak vi onm odvtvím státní správy, která

jsou svena spolené vlád, tak vi onm, které ídí vláda auto-

nomní."

Po tomto úvod, jejž zde cituji jenom ásten, vypoítávají se

hlavní pípady, v nichž jest Chorvatsko nejvíce zkracováno, ovšem
velmi šetrn a proto i ponkud rozvlán.

„Již r. 1889 dotkl se kraljevinský výbor (i regnikolarní depu-

tace) otázky- dan z píjmu úedníkv u takových podnikv a spole-

enstev, jež jsou povinna úty své veejn skládati. Tu se stává, že

podniky, jichž sídlo jest v Uhrách, platí da tamtéž i z onch úed-
níkv, kteí slouží v Chorvatsku a Slavonii . . . Práv tak jest s otáz-

kou zdaování onch podnikatelv a podnikv penžitých a pojišo-

vacích ústav, kterých centrála jest v Uhrách, avšak v Chorvatsku

mají své filiálky, skladišt a agentury . . . Množství agentur, po-

jišovacích ústav neplatí daní tmto královstvím. Práv tak u pod-

nik lesních, stavby železniní a daní, jež platí velké dopravní spo-

lenosti, psobící v tchto královstvích, nemá Chorvatsko a Slavonie

žádného podílu . . . Procenta ze smluv, jež uzavírají spolené orgá.ny

v záhžitostech týkajících se pijmuv tchto království, jmenovit
pijmuv ze státních lesv, obyejn se neplatí v králoství Chorvatsku

a Slavonii ani se tmto královstvím nepoítají . . . Píjem železni-

ního kolkování zaraduje se do rozpotu v paušální sum 295.454 zl.

54 kr., z ehož 44"/o, tedy 130.000 zl. vrací se na vnitní poteby
Chorvatska a Slavonie. A jest tento výbor zásadn proti každému
paušálnímu odhadování . . . navrhuje pece, aby tento paušál byl
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optn vypoítán na základ práv minulého desetiletí, ponvadž
nov vystavné želez.nice a zmnné dopravní pomry nutn pso-
bily i na výnosnost tohoto pi"íjmu ... V Uhrách zrušením lotterní

hry povstalý nedostatek byl nahrazen ti^ídní lotterií, kdežto v Chor-

vatsku, kde tídní lotterie dosti se prodává, žádný píjem nenastoupil

místo píjmu hry ,na lotto . .

.''

Posud bylo uvedeno pt pípadv, v nichž Chorvatsko jest na
svých píjmech nezákonn zkracováno. Nyní pichází pípad šestý,

který sám o sob staí, aby dostaten osvtlil maarskou finanní
praxi a rozptýlil poslední zbytky optimistické mlhy, ve které bohužel,

potácí se ješt mnohý a mnohý slovanský politik této íše. A úední
chorvatský sloh, zvlášt v peklade není ani píliš jasný, ani dost

málo libozvuný, pece budu zase citovati doslovn, aby se každý
mohl pesvditi, že v Chorvatsku již i nejzarytjší a nejzávislejší

maaroni nemohou prost mleti k finannímu maarskému bez-

práví, páchaném na Chorvatsku systematicky zvlášt v posledním

ústavním období.

„\ šechny pímé dan. na nž bére se zetel pi vypoítávání

kvóty, jsou (za kolik let?) ve všech zemích koruny uherské

799,191.336 zl. a v království Chorvatsku a Slavonii 70,857.903 zl.,

tedy 8.86Y0. Dchod tabáku byl celkem 460,711.332 zl., z toho

v království Chorvatsku a Slavonii 38,275.810 zl., což pedstavuje

8-3Vo- Všechny ostatní nepímé dan vyjma tabák a dan potravní

dostouply 537,825.786 zl., z toho v Chorvatsku a Slavonii 42,906.536
zl., tedy zase 8.14V0 veškerého píjmu. Potravní dan však iní ve

všech zemích koruny uherské 466,411.377 zl. a v Chorvatsku a Sla-

vonii jenom 10,907.038 zl. tedy pouze 2.34V0 z veškerého píjmu.
Na prvý pohled jest zejmý nepomr mezi tmito píjmy. Všechny
druhy pijmuv pesahují totiž 8V0. kdežto píjem z potravních daní

jest sotva o nco vtší než 2"/^. Píina tohoto nepomru nemá se

hledati v nevyvinutých hospodáských a zvlášt prmyslových po-

mrech zem, ponvadž tato okolnost stejn by a nutn psobila i na

dchod z tabáku. Jako pedmt poteby tabák má týž charakter, jako

i ostatní pedmty potravních daní a pece ohromný jest rozdíl mezi

8 a 2 procenty. Jest tedy zejmo, že píina tohoto nepomru jest

pouze v soustav a v provádní zákonv o potravní dani, zvlášt

v okolnosti, že z pedmtv spotebovaných v království Chorvatsku
a Slavonii platí se potravní da v Uhrách, v Rakousku, v Bosn a

Hercegovin. Skoda, jež odtud povstává pro království Chorvatsko
a Slavonii, jest každým dnem vtší

;
potravní dan, které r. 1896

vynesly 2,481.553 zl. klesly do r. 1900 na 1,605.603 zl., tedy o celých

875.950 zl... 'y
[

Nuntium pihlíží ješt k píjmu z poštovních spoitelen, z nichž

také Chorvatsko nedostává ani halée. Potom se zákonem v ruce do-

kazuje, že Chorvatsku mají se poítati všechny jeho píjmy. Finanní
samostatnosti, ba ani zvláštního hospodáského territoria chorvatská
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deputace výslovn nežádá, a takové territorium jest uznáno základ-
ním zákonem o vyrovnání z r. 1868 a a bez nho nelze provésti po-
žadavek o restituci potravních daní. Ba, chorvatská delegace zstává
klidnou, šetrnou a optimistickou i vi tmto faktm, jež sama uvádí:
Chorvatsko tíží výdaj na správu státního majetku v Uhrách, z kte-
rého se mu nepoítá ani haléi-e píjmu

; platí pro uherské ministerstvo
orby, které v Chorvatsku nepsobí, nebo agendy zemdlství náležejí
do oboru chorvatské autonomní vlády. Ostatních pípad deputace
neuvádí, a jest jich celá stále rostoucí ada. Maaronští delegáti
zamleli totiž všechno, co jen zamleti bylo možno. Avšak tím nedo-
sáhli nieho. Ba, dosáhli pravého opaku : po nkolik msíc pedseda
chorvatské delegace obcházel pešská ministerstva a hrab Khuen
Héderváry mu také pomáhal, aby se uherská deputace snížila kon-
stituovati se a pijati chor^^atské nuntium. Obojí uinila teprve nyní,
ped koncem letního snmovního zasedání. Tím odrouje se i' fi-

nanní vyrovnání opt na podzim.

V chorvatských úedních kruzích doufají, že zlepší se zpsob
útování mezi Chorvatskem a Uhrami; tomu ví i opposice. Avšak
tón, jakým ntadarské úední a poloúední listy píší o pemršt-
ný c h chorvatských požadavcích, na nž Uhry nikdy nepistoupí,
nebo prý také maarská velkomyslnost má své meze, opravuje mí-
nní, že v Pešti protaluijí vyrovnání s Chorvatskem jen proto, aby po
zdailém vyrovnání s Mdní Chorvatsku naprosto znemožnilv jeho
autonomii v dnešní form, zpsobivše v autonomním chorvatském
rozpotu chronický deficit, který by se mohl odstraniti jen tím, aby
„spolené orgány" a „spolený rozpoet" pevzal na sebe jistou ást
chorvatských autonomních agend. Jinými slovy: Co nepodailo seMaarm politickým a národním násilím, toho chtjí docíliti hospo-
dáským nátlakem a finanními uskoky. S. R.

PEHLED PÍRODOVDECKÝ.

Vojtch Šafaík, profesor deskriptivní astronomie na eské uni-
versit, ped tím profesor chemie, zemel na Královských Vinohradech
ve své soukromé hvzdárn. Syn Pavla Josefa, velikého uence slovan-
ského, slynul vzácnou lerudicí v literaturách i slovesnostech a praco-
val v mladších létech s úspchem v chemii, pozdji oddal se zcela studiu
astronomie. Jeho práce vdecké jsou uloženy v annalech Liebigových,
ve zprávách uené spolenosti eské i Akademie vídeské a v aso-
pise: Astronomische Nachrichten. Vedle uenosti hluboké obdivovali
se zrunosti jeho, jíž pipravil si z pomcek malých výborn fungu-
jící stroje, do nichž sám si ulil kovová zrcadla ze slitin, jichž vlast-
nosti úelné krok za krokem si vyvolil. Nadšení jeho pro astronomii
bylo tak velké, že i populárními spisky ku pozorování nabádal a radou
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svou neskrblil tam, kde chu k nebes probádání vidl. Byl to eník
výmluvný, jazyka našeho znalec zvláštní í úcty požíval výjimené
v kruzích uených i mezi žáky. Pokoj bu popeli Jeho

!

Universitní extense. V eské Revuí vyšel svého asu lánek,
jenž vstup v extemsi, nyní jíž populární, osvtliti se snažil. Extense
jest nejúinnji lidu líena se stanoviska pkné a správné vty:
„vda je moc" i nesmí pak ovšem na základ moderních princip
rovnosti lidí býti vda výhradou nkteré tídy, snad kasty. I doznáno,
že lid dlný stává se dležitým, svéprávným a uvdomlým lenem
lidské spoleností a že práv z té docela správné premisy chápe se

vdy jakožto zbran, již potebuje pro sebezáchovám a sebeuplat-
iiní. Mnohé z tchto názor jsou nad pochybnost povýšeny a ne-
bude zajisté uitele, jenž by odpíral pouení tomu, který o n z ja-

kéhokoli stavu se hlásí. Právo ku vdeckému vzdlání má dít ka-
ždého obana, i jsou dtí dlník zhusta prvními ve školách, vždy
práiv usilovná práce v rodin i omezený píjem finanní jest bez

odporu nejlepší pedagogickou vzpružinou — talent pak jest roz-

dlen velmi demokraticky spravedliv.

O té vd a zbrani uplatovací snad dovoleno bude nkolik
slov. Vedle universitní extense zstaine zajisté i v budoucnu státi

universita se svými sínmi pednáškovými i laboratoemi i kojíme
se nadjí další, že v písn provádném vyuování a ovšem i zkou-
šení, nauíme své bližší žáky mnohem víoe než co v extensích až do
nejzazší vesniky zanesených nauiti bude možno. Není zajisté

pravdpodobno, že by ten vyuovací isystem na tyry i pt let roz-

vržený, byl zl)yten dlouhý. Student musí ta léta vnovati se snahou
a pílí eminentní, chce-li v život hráti úlohu (v jakémsi kruhu posud
ovšem provozovanou). Chce-li ten student hráti zde úlohu vyšší (dle

dnešní nomenklatury), pak nestaí tch nkolik let, on musí hloubji

do nauky vniknouti, on musí další léta namáhavé práce jí vnovati.

V denním život dokonce nestaí školská výchova, pro úkoly

života musí dkladn pipravený mladý muž kousnouti do pravidel

zkušenosti a ty prodávají se mnohem dráže než nauka na školách.

Ve vdách, které s praxí živnostenskou i tovární, prmyslovou sou-

visí, tam uení se, pemýšlení nemá konce, vždy denn rojí se vy-

nálezy, zlepšování, pokroky. Studující medicíny poslouchají rok

(týdn pt hodin) chemii, inženýi podobn, i ptejte se jich, cítí-h

se býti chemiky. Dokonce ne. ani cit chemický nemají po roku tom

vyvinutý. Vdí pouze to nejnutnjší, aby mohli postupovati dále

ve vdách svých bližších.

Jakž by teprv mohl kurs šestihodinný vésti k poznání vdy. Tak

lacino se vda neposkytuje. Absolvent techniky, eknme chemik,

pichází po tyech letech pípravy vdecké do továrny. Zde stojí ve
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svt zcela novém, v nmž musí zapoíti docela z poátku, teprv

ponenáhlu se dopracovávaje známostí potebných. Po njaké dob na-

jednou potebuje jednu vtu ze školy, pak druhou a tak ob as mu ta

škola pichází k platnosti. Ba, píjde-li katastrofa, chod tovární ná-

hle-li se zmní, úkazy nejdou cestou obvyklou, tu ihned utíká se ke
škole, k té kast, která to umí. Tak je to s tou vdou, nebo co platí

o chemií, platí o každé vd.

Podle vty svrchu pronesené, by se mohlo zdáti, že dlníci mo-
hou se v extensi nauiti vd, a tu vdu zužitkovati v práci své. To
upírám naprosto. Pedevším nemže žádný továrník pipustiti, aby
dlník chtl pi prácí uplatovati njaké své soukromé náhledy od-
borné, jemu sluší se pracovati co a jak mu ídící rozkázal. To bude
zajisté platiti i kdyby dnešní zaízení státní se zmnilo docela kardi-

náln. Ani podízený chemik a inženýr nesmí dle svého úkolu se

zhosovati, i ti jsou písn nakázáni jednati dle pedpis. Vynálezy
dlají se cestou zcela jinou a mohou býti ovšem uinny i od dlník.
Dlník dlouhá léta u jedné práce zamstnaný, ovládá ji ostatn tak

dobe, že o ní extense nepotebuje. A co pak extense skuten uí
vd? Bh chra! V extensi vyberou se z vd pírodních kapitoly,

které lze nápadnými, obyejn efektními píklady demonstrovati.

Kapitoly, které žádají vtšího pedbžného vzdlání, se vynechá-

vají, a kapitoly té pravé vdy : dkazy, theoretické sousledky, finesy

vztah celých ad, oblasti zjev, jichž koeny jsou ve dvou vdách,
kapitoly, které bez velikého aparátu matematického neb formulového

jsou nesrozumitelný, ty budou vn reservovány pro zvláštní kastu

— uenc. Do té kasty pijímán jest každ}^ kdo chce mnoho, velmi

mnoho pracovati, to je její demokratický ráz. Z vd pírodních

ovšem pece velmi asto vybírají se kapitoly, které nejsou pro ex-

tensi. Ku p. theorie Darwinova. tená nech podívá se do nko-
lika sešit Živy, i uvidí zde, že vcný spor jest veden o jednotlivé

kardinální these Darwinovy, spor, v nmž rozhodovati mže pouze

vysoce vyškolený odborník. Publiku neznajícímu celý veliký aparát

anatomie, ba i fysiologie, botaniky, zoologie, paleontologie a geolo-

gie podává se nco, co nepesvduje, ba co mže velice uškoditi,

jsouc nepochopeno.

Pojem vdy jest u nás vbec povážliv nesprávný. Ume mladý,

pilný student, rodina vydá jeho peklady, jeho pokusy kompilaní.

které byly rukou znalce seškrtány, vydá je tiskem. Akt piety, když se

kniha rozdá, za skínmi knihkupc kniha nemla by se objeviti, o ní

psáti jako o práci vdecké, je zcela pochybeno. Tam není žádné vdy,

ten mladý muž nikdy žádné vdecké práce neuinil, on pednášel o

vcech, které jiní napsah a pednášel tak, jak to vyetl. Zeme iditel

školy, všichni píší o vd jíž sloužil, o vdeckých knihách, které na-

psal. Neiní pravda, ten pán nebyl žádný vdecký spisovatel, v jeho

spisech není myšlenky nové, vše je bez znalecké kritik}^ opsáno.
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To vše zde je napsáno, nikoliv, aby se hájil njaký titul, jejž

nkdo neprávem si pivlastnil, nýbrž aby pojem vdy byl povýšen,

kam patí.

Pihlížeje k tomu, co zde povdno, mám skuten za to, že

podaenou extensí povyšuje se úrove obecné vzdlanosti, utvrzuje

se respekt ku práci vdecké, vpravuje se názor o skutené poteb ku
p. hygieny, pouuje se publikum o zemi vlastní, pemýšlení národa
svého, historie své, o tom^ co jinde se dje, kde pokrok obecný je žá-

doucí atd. Výsledek extense této mže býti „ochrana proti pove
i malomyslnosti" i radost ze tení vcí vdeckých, pokud je lze po-

pulárn vypsati. Vd se z nižádné extense svta nikdo nenauí.
V eské Revui bylo napsáno tehda, že ideálem universitní ex-

tense by bylo, každoron o prázdninách pouiti o výsledcích vdy
na universit pány uitele škol stedních, sdíleti s nimi pokroky, které

se staly, aby byli stále na výši vdy souasné. Pánové ti by pak
venku opatili kursy pro uitele škol obecných a vstupujíce sami

mezi lid mbhli by jej platn a správn pouiti o tom, o em populárn
se mluviti dá. Pak by byla vysoká škola organisatorkou celého uení.

Vda jest jen tehda mocí, ovládána-li sama úpln rozumem
bystrým, v ní správn vyškoleným, a tu vdu budou míti pouze ti

pednášející a ti, kteí s nimi stojí na jednom stupni. U poslucha
extense moci uplattiovací nikdy nenabude, to je myslím klam, ze kte-

rého bych rád své posluchae extense vyvedl. Rn.

*

Rozhledy po svt. Díve bývalo vše znamenité, nyní svt je

v úpadku, dekadence, inteligence, znehodnocení slova a což tq^rv mo-
rálka státní. Xemocnice r. i8c6 a Hotel Dieu v Paíži a Charit v Ber-

lín jsou líeny tmito slovy: špína a smrad vládly v celé stavb.

Nemocní jsou v prádle pokáleném zabalení ve špinavé hadry položeni

do postelí po celé týdny nepevléknutých. Msíce leželo neisté prádlo

v samokvasivé hnilob a pralo se tak, že prádlo „isté" t. j. práv vy-

prané od neistého nebylo k rozeznání. O koupelích nebylo ani slechu.

Nevylité noní nádoby jednotlivé a hromadná vdra v rozích síní

otravovala vzduch. Slamníky, moí i potem prosáklé peiny prolézal

hmyz všech rod hledaje útulku v širokých škvírách nenatených, ne-

istých postelí. A pi tom úzkostliv dbáno, aby vzduch do sín ne-

vnikal, každá skulina ucpána ze strachu ped prvanem. Až tyi ne-

mocní leželi na jedné posteli a do magmatu vzduchového z pepestré

smsice smrad složeného zavíval zápach mrtvol ze sálu vedle, do

nhož ze všech síní hojné procento jest dodáváno.

Bájený strach ped operacemi chirurgickými v takovém pro-

stedí jest u svdomitých léka pochopitelný i rozumíme, že ze 798
pípad r. 1803 v Charit operováno bylo pouze 23. Venku vládlo

úední mlení, kteréž teprv odstraniti pomáhal ve Vídni Ferd.

Lehcr, iditel lékasko-chirurgického Josefina. Ale podívejme se do
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souasných knih chirurgických a tme líeni, s jakou rafinovanosti

jsou nemocní ped zapoetím operací pivazování a kterak snášeti

musih nejhrznjší operace pí pLném vdomí.
Veškerá vynalézavost vnována na konstrukcí svracích bot, ka-

zajek i židlí pro choromyslné a dkladným sprchám ledové vody pi-
ítána léící síla tam, kde ani okamžik nemyslili na hmotné zmny
mozkové svých pacient, nýbrž na jakési immaterialné stavy trans-

cendentalné povahy. Blázince byly vzením nešastník v pouta vrže-

ných, nikomu nenapadlo, že to jsou lidé i že z jich neštstí by alespo
uiti se bylo. Jich oblieje pipomínající malby posedlých pomáhaly
ku dotvrzení mystických nápad biblick3xh. Žádné reálné myšlénky

zde nevidti, až epidemicky provádí se ta veliká, píšerná ovšem, re-

voluce francouzská, která láme veškery okovy ducha, krut, po chi-

rurgicku bolestin, ale vydatn. Odtud rázem vychází ona ada vele-

duch, každý s programem svým a rsti poínají vdy reálné proni-

kajíce povlovn Evropou.

Nákaza — slovo pobuující, mysticky chápané, jako rána Bohem
poslaná, rozvíjela se ped zkušenostmi léka a nab\"v-ala konkrétní

podstaty. V porodnicích vystiženo, že dotek s mrtvolami ped vy-

šetováním mže nakaziti rodiky, ba že i noži a pístroji ba i obvazy

lze nákazu penášeti. Neumornou vdeckou prací Semmekveise sní-

žena istotnou manipulací a praním i mytím pomocí roztoku chlorového

vápna úmrtnost rodiek a pece celý svt lékaský nevil, i sám Vir-

chow choval se odmítav. Ponenáhlu rozvinula se bakteriologie, která

spojila nákazu ve várce pivní i v kolobhu živého organismu s ma-
linkými, všudepítomnými mikroby, kteí do uritého toho prostedí

vnikajíce, je kazí, v jiném, nedobrém smru je vytváejíce. A ped
tmi vlivy všudepítomnými jest se nám chrániti, chceme-lí s jakousi

pravdpodobností zbýti se nebezpeí nákaz. S touto bakteriologií sou-

visí hygiena, zdravovda, nauka o .nco mladší.

Také hygiena vyrostla ze sín pracovník vdeckých, kterým

šlo puntikásky nejprve o jednotlivé pedmty: co ten vzduch, a co

je v nm, uniká ze zem jiný, v em leží vtrání bytu, pdy i jakou

úlohu má svtlo slunení, svítí-li do pokoje, proniká-li zneištný
tok íní, jak se k nmu chovají bakterie, co dlá v rzné míe in-

tensity své? lovk žije na pd zemní, jaký vliv má pda ta, i je

jedno, je-lí porovitá, i jílovitá, propouští-lí odpadky domácností i
zadržuj e-lí jich, í vbec jak se k ním chová. A vzduch, hraje-li on

roli njakou, í nic, a jakou rolí hraje? Pda velikých mst, ve které

míie jest zmnna, jaké jest složení její, mní se složení to?

lovk í zYie pozstávají pedem z vody, voda jest naprosto

k živobytí nutná. Nejkrutjší rána jest akutní žíze. Odkud máme
vodu, jsou zdroje ty stejn vhodný, ím a jak se mní, zvlášt pak

kazí. A ty všechn}^ otázky probrány tak úzkostliv, detailn, že hnido-

pyšníctvím práce páchnouti se zdála, a tak rovnž probrána otázka

odvu.
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Ve všech otázkách tch, pravda, promkivila zkušenost už dávno
a mnohá zlatá zrnka pravdy tají v sob vty obecné Hdové, ale taková
tušení nejsou s výsledky pesného bádání vdeckého srovnatelná. Pct-

tenkofcr, slavný chemik a hygienik, veškery ty vlivy a pochody celého

prosti^"edí, v nmž lovk žije, mil dle množství látek i intensity p-
sobivosti, mil vytrvale a úspšn. Nalezena mez, kdy kysliník uhli-

itý ve vzduchu pekáží a jak jest byty, uebné i nemocniní sín a

divadla ventilovati, by lidé v nich škody nebrali. A týž kysliník P.

pronásledoval, když vychází z plic lovka, prchá z pdy rolní i hbi-
tovní.

A jak se do té pdy dostává; rozkladem látek organických, od-

padk lovka i zvíete. Hned obrátil zení ku žumpám v domech
mnichovských, o nichž šla povra, že jsou tím lepší, ím propustnjší.

Ach ovšem se stanoviska domácích pán i domovník, ovšem, ale

nikoliv obyvatel msta, kteí pijí vodu ze studnic mstských, vodu,

která celý teren byla vysála. A z vysátého terénu jediného domu ku

p. zamoeného vzejde nákaza celé tvrti. Z tiché pracovny po zcela

neinteresovaných problémech ist vdeckých, vycházejí práce: o ce-

mentování žump mstských, o odvážení zbytk domácích, i splako-

vání jich, o kanalisaci velikých mst a j. Vdeckého pracovníka pod-

poruje mstka rada i vláda, zvlášt od té doby, co pkným theoriím

v patách sledují úspchy.

Od ústavu Pettenkofer&va hvzdovit šíily se poznatky mi-

strovy, v každém mst jest zkoumána pda místní, její propustnost,

její bohatství kysliníkem uhliitým, její hromadní zbytk z dob

dávno minulých. V Praze péí mstské rady vykonány steré analysy

vod studniných, zkoumáno v jaké míe teren starý, historický jest

zanesen, zda výkaly už zcela rozloženými, i ješt v rozkladu se na-

lézajícími i nedávno v pdu -vniknuvšími. Mstské rady svtových
mist neposlouchaly už rady Pettenkoferovy, nýbrž rady msta Mni-

chova, a tam ekvivalentní pramen mluvil slovy pesvdivými. V té

stránce má porozumní moderních požadavk, které bylo vzbuzeno

Mnichovem, význam dalekosáhlý. Výsledek zde byl, dbáno bylo

istot3^

Jsou už takové tvrti mstské, kde myslí domácí páni, a ti ko-

nen rozhodují, že to celé povídání je malování strak na vrb. Jed-

noho dne blíží se cholera z Mandžurska, od gubemialního msta
k druhému letí zpráva souasn s naízeními centrální vlády: lejte

karbolovou kyselinu do záchod. I lejou karbolovou ve Varšav i na

Kerepesz-útce v Pešti i na nábeží smíchovském. Druhý den páchne

voda ve sklenici, voda z naší výborné studny, po karbolové kyselin.

Odkud se tam jen vzala — aha! A tu rozumíme, že slavný Petten-

kofer z pemýšlení hygienického byl odveden ku epidemiologickému,

i k píin o podntu bleskového šíení se epidemií. Roku 1854 za-

vládla v Mnichov cholera, za ni šla komise Pettenkoíera s jeho
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pedpokládáními a statistikou. Lidé penášejí choleru, ba i zdraví, ba
i vcmi neživými. Ale podivno, nestaí, aby cholera byla do krajiny
zavleena, jest ješt k tomu zapotebí podmínky jakési ásten ne-

známé místní, má-li epidemicky propuknouti. Známo jest pouze, že

jistý stupe vlkosti pdy jest nutný a pak pda spodní porovitá, do
jisté míry propustná. Z tchto poznání vzešla mení spodních vod
od stoupenc té nauky. Bylo pak snahou Pettenkoferovou uiniti

Mnichov po stránce hygienické mstem vzorným.

Zvláštní poízení i vzrst velikých mst nutily otázkám pitné

vody, kanalisace, obstarávání potravy (jatky a tržnice) zvýšenou
pozornost vnovati, vedle toho i opatení obydlí pro chudší spolu-

obany a zneištní spodní pdy náležit prozkoumati. S otázkami

tmi zanášejí se v Anglii královské komise již od r. 1842, od r. 1848
jsou k tomu cíli zvláštní úady local boards of health. Nemenší pee
zde vnována odpadním vodám továren. Moderní vývoj prmyslu
má za nutný následek povážlivé rozmnožování odpadk továrních.

Odpadky ty hledí prmysl, pokud to jen možno, zpracovati, co pak
tak odstraniti nelze, musí býti pemnno ve hmoty pevné usazené,

kteréž se po pípad odvážejí na pole a teprv voda tak dalece vy-

ištná, všech látek nezdravých i nepíjemných zbavena se pouští do

tok veejn^-ch. Y Anglii i Nmecku jsou blíže stanoveny hranice,

pokud pítomnost tch kterých látek jest ve vodách odpadních pí-
pustná. Úady kontrolují i plyny z komín prchající i vody z tová-

ren vytékající a stihají neprozetelný prmysl pokutami, zlomyslný

tresty citelnými. ' íslicemi dokazují zprávy anglické, jak mnoho
blahodárného v tch otázkách docíleno.

Dležitá otázka mezinárodní ochrany vi šíení se epidemií pro-

jednávána jest na kongresech, z nichž sedmý r. 1893 v Drážanech
opatení proti zavleení cholery organisoval.

Sem odnášejí se též veškeré výzkumy týkající se normální,

nutné výživy lovka, i jaká musí býti potrava lovka, má-li se za

ni platiti cena požadovaná. Tato poUcejn živnostenská kontrola pro-

vádí se dnes na ústavech pro zkoumání potravin, které z nepochopi-

telných dvod jsou pipojeny k ústavm hygienickým. ]\fnoho bylo

též pracováno o výživ zdravého i nemocného lovka, i o výživ

hromadné a jednotlivé. Odtud vyvozeno mnoho pokyn, jimiž po-

slouženo dlnictvu i opatení vojska, sem také radno zaaditi péi

o dovoz masa i zelenin a ovoce z dalekých krajin, o emž eská
Revue již pojednala.

Dále vnována pozornost škole. Konány lékaské studie, pokud

hoví se ve školách podmínkám zdraví oí i vzrstu dítek. Výstavy

vídeská i paížské mly mnoho vzorného náadí vystaveno, jak by

co nejlépe bylo opatiti psaní i tení a sedni dítek ku škole pou-

taných. Ve;ntilovány otázky, co hrozí dtem ve píin roznášení zá-

rodk nemocí ze školy, co zla mže se zploditi špatnou ventilací.
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nerozumn3'm vytápním síní uebnj-ch. Rozumí se, že zde lékai

musili postoupiti boje trpké, než uení bylo uveno a než proniklo,

nebo v niem není lovk spoleensky konservativnjším a též lehko-

vážnjším než v otázkách zdraví, jak citliv ba i hypochondrem jest

jednotlivec o zdravíko vlastní. (F. C. MiiUer: Geschichte der orga-

nischen Wissenschaften. Berlin 1902).

Alnoho výborného podailo se v hygien dlnické. Základní jest

pravda, že dlník ml života délku vymenu mnohem kratší než

lovk v klidu a blahobytu žijící. V továrn vystaven jest dlník ry-

chlým stídáním temperatury, ba i náhlým výbuchm tepelným, roz-

manitým plynm škodlivým (chlor, siiitá, sirovodík, amoniak, sví-

tiplyn, báský plyn a j.). prachu leptavému. se rozkládajícímu ba

i pímo otravujícímu, parám benzinu, rtuti, fosforu atd. jMnohé práce,

vystavují zrak dlníka prudkým žárm, mnohé otravují již úlonuky

kostí s rozkládajícími se kousky masa, jiné oslepují jej žíravinami

organickými neb mineralnými. Zde byla konána podrobná studia í-

selná, kolik té které látky projevuje úinek rozhodn škodlivý', jaká

opatení dlužno podstoupiti, aby škodám' proti životu dlník se

pedešlo. A nemžeme se chlubiti, že bychom již elili všem nebez-

peím, pece jest ninoho známo, ímž pi slušné písnosti úad do-

cíliti se dají výsledky pkné.
Pímo ohromná jest literatura ve píin osvtlování mst, di-

vadel, vlak, opatování vody, odstraování odpadk domácnosti,

istní velkých mst. hromadné desinfekce odstraování smetí, samo-

istní pdy i ek, epidemie, o vodovodech pitných i užitkových vod,

o pohbívání mrtvol a opatování hbitov. Uvažme jen. kolik práce

stálo, než otázka filtrace vody byla pochopena a poznána, než zv-
dli, že není zcela vjHek prosta.

Jaký to rozdíl od pomr v nejpednjších nemocnicích ped
sto lety a dnes na ulici moderního msta, jaký pokrok pi pomyšlení,

že v nejvíce otázkách jsme ješt stadium pokus pedbžnj-ch ani

nepekroili

!

/. Ný.

*

Astronomická zpráva na srpen. Letní obloha je na souhvzdí
pomrn vzhledem k obloze zimní a jarní velice chudá. Ze souhvzdí
ekliptiky lze pozorovati jen nejjižnjší, ta, v nichž slunce prodlévá

koncem podzimu, v zim a zaátkem jara, totiž jmenujeme-li je od

západu k východu: souhvzdí Panny, Vah, Štíra, Stelce, Kosro-

rošce a zcela k ránu Vodnáe, Ryb, Skopce a Býka.

Z obžnic lze pozorovati Venuši ráno asi 2'!^/2 hodiny ped vý-

chodem slunce. Rovnž tak Mars vychází 15. srpna asi 3 hod. ped
východem Slunce a dlí v souhvzdí B<'ka.

Jupiter dlí v souhvzdí Kozorožce a vychází dne 15. srpna v 7
hod. veer, nebo dne 5. srpna je v oposici se Sluncem, ili vychází,

když Slunce zapadá, a naopak zapadá, když Slunce vychází. Saturn
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nef/nAr'"'"'""
''"'" " ""'''''''' " '''''''^'' ^^^ ° ^^^^^^ díve

c.w^"r ? ''^''V^
nejsilnjší padání roje létavic zvaného Per-seidy cih j/^rjy svatého Vavince.

^

Jupiter je ve velmi píznivé poloze ku pozorování, ovšem žema znanou j,zm deklinaci, tak že jen málo se zvedá nad náš obzorale lze jej pozorovati po celé prázdninv již brzy z veera a témeí-po celou noc. Majitelé malých dvou až ^ípalc^ch dTiekohlX
(o prmru asi 54 až 8i mm.) budou moci pkn pozorovati za-tmni mesicu^ Jupiterových. Pehled zatmní je podán podrobnv posledním cisle letošní Ziv.v ve zprávách a rozhledech astronomi-
ckych.

^

Svtlo íhvsd A^škeré svtlo, jež k nám stále pichází z hvzd
cele oblohy pokusil se aspo pibližn miti známý americký- astro-
nom^^-. .yewcomb. Dospl k výsledku, že svtlo všech hvzd je asi
stejné velké, jako svtlo 1500 až 2000 hvzd první velikosti. x\ení tomnoho, nebo sám :Msíc v úplku má jasnost asi 120.000 hvzd
"./Jr

''^'' P" ^^""^ pedpokládáno, že Atair v souhvzdí Orla a
Aldebaran v souhvzdí Býka jsou asi normální hvzdy i. velikosti
p/>.//a v souhvzdí Vozky je asi dvakrát jasnjší a Sirius v sou-
hvezai Velkého Psa asi šestkráte.

Teplota slunce a hvzd. Zmiti teplotu Slunce nebo hvzd není
úkolem nikterak jednoduchým a dosud bylo možno jen pibližn
oklikami urciti meze teplot vbec možných. O tlesech naprosto er-
ných, které všecko svtlo na n dopadající pohlcují, platí zákon
Stefanv, ze jejich záení je úmrno tvrté mocnosti teplotv poí-
tané od absolutního bodu nulového (273° pod nulou Celsiovou).
I zdalo by se dle toho, že staí zmiti jen velikost záení sluneního
a srovnati ji se záením a teplotou nkterého známého tlesa, na p
rozpálené platiny. Avšak není to tak jednoduché. Hlavní pekážkou
je atmosféra Zem i Slunce, nebo pohlcuje velikou ást záivého
tepla a my ani pibližn nevíme zda V3 nebo 1/0 nebo V3 ? Ovšem dle
zákona Stefanova má tato neuritost jen nepatrný vliv na velikost
temperatury, nebo i kdyby se záení až lókráte sesílilo, zvvšila bv se
teplota jen na dvojnásobnou míru.

Podobná mení vvkonali hlavn /. Schrcincr v PostupUni a W
E. misou v Dublin a vypoítali pro teplotu Slunce hodnotu
5700^ C. až 6600" C.

Na jiném základ spoívá urení teplotv Slunce a hvzd, jež
první /. N. Lockyer vykonal, že totiž jisté spektrální árv mní pi
zmnách teplotv své omezení. Pro hvzdy bílé, které náleží jak í-
káme k I. spektrálnímu tvpu a jsou mezi ostatními jaksi na zaátku
syeho rozvoje, ili nejmladší, obdržel LockA-er teplotu asi i:;ooo«
ih asi takovou, jako má jiskra z Leydenské lahve. Pro typ IIl'
obdržel asi teplotu elektrického oblouku 3000° a pro typ II.', k e-
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muž také naše Slunce náleží, asi stední teplotu 8000'', ímž se po-
tvrdila mení díve Scheinerem a Wilsonem vykonaná.

Na jiném, ale podobném základ pokusili se úlohu ešiti ped
nkolika lety Paschen a v poslední dob Harkányi. Pedpokládali,
že teplota záícího tlesa je nepímo úmrná délce vlny svtelné pro
nej intensivnjší ást spektra téhož zdroje. Harkányi obdržel tyto

výsledky

:

Svtelný zdroj Meze teplot

Sirius (I. typus) 5700'' až 6400^0
Weg-a (I. typus) 2700 ,. 6400
Arktur (II. až III. typus) 2450 ,, 2700
Aldebaran (III. typus) 2550 ., 2850
Betei^euze (III. typus) 2800 ,, 3150
Slunce (II. typus) 4850 „ 5450

Paschen obdržel pro Slunce hodnotu 5130'' C. Hodnoty uvedené

jsou poítány bez ohledu na pohlcené paprsky v atmosfée, kdyby-

chom .tia n vzali ohled, zvýšila by se teplota Slunce asi na 7000"

až 8000", což s urením Scheinerovým, Wilsonovým a Lockyerovým
také velmi pkn souhlasí. N.

L. Olivier: La Bosnie et rHerzégovine. Referuje J. V.

Daneš. (Dokonení.)

Vedle toho, že pojala ve svou správu vyšší školství muhame-
danské (ruždije a školu šeriatní), vydržuje vláda stední školy pr-
pravné pro studium vysokých škol, pístupné píslušníkm všech

vyznání. Jsou to zejména vyšší gymnasia v Sarajevé a v Mostaru'),

vyšší reálka v Banjaluce, paedagogium v Sarajevé ; vedle toho založil

stát arcibiskupské katolické gymnasium v Trávníku a svil je ve

správu Jesuitm. Starý srbský seminá duchovenský v Banjaluce nahra-

zen novou státní školou theologickou v Reljevu. V Sarajevé v kon-

ventu Jesuitském existuje katolický knžský seminá. Gymnasium
v Sarajevé mlo koncem r. 1896-7. 417, v INIostaru (tehdy ješt

neúplné) 135, Travnické 198, reálka 106, paedagogium 110 žák.
Vedle srbské vyšší díví školy v Sarajevé a nkolika konfe ssio-

nelních ústav katolických ízených jeptiškami existují v Bosn a Her-

cegovin dv státní vyšší díví školy, v Sarajevé a v Mostaru. Zaí-

zení jich, pomcky i program uební uznává Olivier velmi úelným^).

Poet žaek obnášel r. 1896-7. v Mostaru 106, v Sarajevé 105, vy-

znání vtšinou katolického.

V kapitole deváté srovnává Gervais-Courtellemont stav vyznava
islámu v Bosn s postavením jich souvrc ve francouzské kolonii

alžírské. Není mi možno reprodukovati šíe myšlénky této zajímavé

') k nim druží se nyní trojtídní gymnasium v Dolní Tzle.
^) O školství v Bosn vydal pknou studii O. Bismarck: Eine paeda-

gogische Studienreise nach Bosnien u. Herzegovina Leipzig 1898.
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úvahy. Francie vystoupila proti starým institucím a zvyklostem násiln
a bezohledné, zrušila náboženské a dobroinné fondy a nadace —
tu habbu zvané — pod záminkou, že jsou pekážkou kolonisaci. Kolo-
nisaní akce se nezdaila a schuzené domácí obyvatelstvo, hoící ne-

návistí proti utlaovatelm, nedovedou smíiti ani optované pokusy
o návrat ke starým obyejm.

V Bosn vedla si vláda podstatn jinak, zpsobem, který se

spisovateli velmi zamlouvá — spokojenost muhamedán jest prý

odmnou její shovívavosti a dobré vle.

Vládní sekce pro veejné stavby v Bosn a Hercegovin za-

sloužila si v plné míe pochvalného referátu, jakého dostalo se jí

od inženýra E. D e m e n g e. Též v tomto oboru poalo se praco-

vati skuten teprve od doby okkupace. Existovalo sice již od

r. 1869. raízení caihradské vlády, upravující otázku úasti oby-

vatelstva pi provádní veejných staveb, le možno zaznamenati

jen nkolik nezdaených pokus o jeho výsledné provedení. Sekce

dlí se ve tyi oddlení : pro pozemní stavby, pro stavbu silnic,

pro vodní stavby a pro stavby železnic. Správa báská není spo-

jena s touto sekcí, nýbrž záležitosti do tohoto oboru spadající

podléhají jednak báskému hejtmanství, jednak zvláštnímu od-

dlení pí íšském ministerstvu financí.

O železnicích v Bosn a Hercegovin referoval jsem v lo-
ském roníku „eské Revue'"' obšírnji se stanoviska hospodá-
ského; inženýr Demenge všímá si zejména otázek technických

a doprovází svj referát hojnými nárty konstrukcí. Silníce byly

ped okkupací neetné a ve velmi smutném stavu ; novou sprá-

vou vnována stavb silnic i dobrých cest soumarních velká

pée; stavby provádjí se v režii státní s pispním obyvatel-

stva, jež vázáno jest robotovati po šest dní v roce pi pracech

veejných. Délka cest vystavných obnášela r. 1887 6185 km,

a to 2.012 km silnic hlavních, 1.779 km. silnic okresních a

2.394 km cest soumarních.^)

Vydání na stavbu a udržování silnic inilo r. 1894 2,030.672

frank, robotní práce obnášela dohromady 536.355 dní.

Ze starší doby zachovalo se jen nkolik most kamenných,

jsou to stavby vynikající, pocházející ze slavných prvních století

tureckého panství. Z nových most jen nkteré jsou kamenné,

vtšinou mají železnou konstrukcí. Od r. 1882. vystavno 88

velkých most v úhrnné délce 5.903 m.

eky Bosny a Hercegoviny jsou až na Sávu, Dinu a Dolní

Unu úpln nesplavné. Neretva upravena jest jen na pd Dal-

rnatské, takže moské lodí mohou pistávati až v :Metkoviích,

jež byly dosud nejdležitjším pístavem pro zem okkupované.

Xa linii plavební na Un a Sáv jsou nejdležitjšími pístavy.

1) Pokrok v náledujícim desítiletí byl nepatrný, pibylo do r. 1898 jen

o 66 km silnic okresních.
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Novi-Doberlin, Brod, Saniac, Brka a Raa. R. 1886. zízena byla'

zvláštní pozorovací slnžba hydrog-rafická pi velkých ekách
Sáv, Un, San, Yrbasu. Bosn, Željeznici, Miljace, Din,
Neretv a Trebinjii ; dohromady existuje již 95 stanic, z nichž

46 mí teplotu vody, 30 množství kal a náplav, 50 množství
snhu. Dina us,plavnna umle až po Zvornik. takže až sem
zajíždjí kolové parolodi o ponoru 0.8 m ; dle ujednání se Srb-
skem provádí se též reg"ulace stedního toku této eky.

Vedle melioranich prací v Posavin provedena ve vlastní

Bosn — v úvodí ernomoském — již jen nákladná regulace

bystiny Miljaky v Sarajev.-') Práce ty provedeny bhem let

1886— 1898 a záležely hlavn v postavení nábežních zdí a srov-

nání eišt obmezeného na šíi 25—40 m. Nejtžší úlohy ujala

se vláda v území krasovém, kde odhodlala se meliorováním ui-
niti rozsáhlé plochy úrodné pdy schopnými k \ zdlávání. Práce
ty jsou velmi obtížné, nebo jest jim zápasiti s velice kompli-
kovanými pomry hydrografickými. Úelem jich jest nejen
usnadniti jarní odtok vod, které promuji v zim rozsáhlá

polje ^• jezera neb moály, nýbrž pojistit i dostatené zavodo-
vání získané pdy bhem suché letni doby. Snadno si ovšem
vysvtliti, že práce bojující s takovými ])ekážkami, nevyhovly
hned požadavkm v n kladeným a že teprve po zkoušení a
zlepšení vykazují neb budou vykazovati utšené výsledky. Z-
stává však otázkou, bude-li prospch z meliorované pdy do-

stateným, aby odpovídal výši nákladu na práce tyto obto-
vaného.

Regulování eky Mlacle v okresu Ljubušském v Hercego-
vin není dosud skoneno, le nyní již uznává se blahodárný
jeho vliv. Melioraní práce v Gatackénr) polji, spojené se za-

hrazením veliké nádržky vodní u Kline nad Gackem, sloužící

pro letní zavlažování, mly býti dohotoveny koncem roku 1901.

Rozsáhlé práce podniknuty již v ohronmé rovin Livanjského

polje (400 km") v západní Bosn, obsáhly ovšem dosud jen

menší ást rozsáhlého území melioraního. V projektu jsou me-
liorace Mostarského Blata, kde již se konají podrobné studie,

dále Fatnického, Dabarského a Popo^•a polje v Hercegovin
i Glamoského polje a Buškablata v jihozápadní Bosn.

Za doby turecké bylo opatování vody, stavní vodovod,
zizování a udržování studnic, pramen a cisteren v úzkém spo-

jení s muhamedánským kultem — povinností veejné dobroin-
nosti zbožnj^ch vyznava islámu. V nkterých mstech byly
vodovody devné, nevyhovující moderním požadavkm zdra-

votním, fl v tomto oboru stala se náprava tam, kde poteba toho

*) Referent nezmiuje se o prokopání prah na stední Un. Bližší ve
Wasserbauten in B. u. H. von Ph Ballif I, a II. svazek.

') Dle Cviiice Gatakopolje, astéji užívá se Gackopoije.
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nejvíce vyžadovala. Nákladem státnim neb obecním postaveny ná-

kladné, rozsáhlé vodovody moderní, které opatují msta pitnou, ano
i spotební vodou z horských pramen; tak stalo se v Sarajeva (roku

1889), v IMostaru (r. i88s), v Trávníku (r. 1893), v Derventu
(r. 1897).

V krasovém území, strádajícím v lét nedostatkem vody, sta-

vny státním nákladem cisterny a zachycovány pramenv. Do
konce r. 1897 vystavno a opraveno v Hercegovin 173 cisteren

s obsahem 11.809 ^ ^ zachyceno 33 pramen, v západní Bosn
20 cisteren s obsahem 8.569 m'^ a 20 pramen. Vykonávání tchto
prací vyžadovalo 239.134 frank nákladu, 83.964 robotních dní

lidí a 41-393 dní roboty soumar. ^loderní kanalisace provedena
dosud jen v Sarajev. Rozsáhlé mstské elektrárny- v Sarajev
se stroji o 900 koských silách, dodávají osvtlení ulicím i ve-

ejným místnostem a pohon elektrické dráze mstské, jejíž délk.i

trati obnáší již 7.3 km.

Oddlení pro pozemní stavby mže pochlubiti se rovnž
podniky velmi zdailými. A^ynikající stavby provádjí se jednak
v slohu renaissanním, jednak v orientálním slohu, pizpsobe-
ném praktickým požadavkm naší doby. Vzpomenouti tu dlužno
nádherných budov sarajevské radnice a šeriatní školy.

Zemdlství vnováno pomrn k jeho významu v díle

..Revue g-énérale" málo místa.*) Dležitost orby, Badaství
a chovu dobytka pro zem okkupované dokazuje v nejvyšší míe
jediné íslo: 88"/o všeho obyvatelstva zamstnává se zemdl-
stvím. Pda, zpracována jsouc zpsobem primitivním, dává slab:/

užitek, domácí plemena doljytka jsou zakrslá následkem nedba-
lého zpsobu chovu. Snažíc se nedostatkm tmto odpomoci,
založila vláda vzorné stanice pro orbu a chov dobytka i stanice

vinaské a ovocnáské, le prospch z akce této daleko neodpo-

vídal nákladu na ni vnovanému. Nemožno se tu o píinách
nezdaru toho šíiti. Francouzský referent D. Zolla znamenit po-

stihuje píiny nezdaru šlechtní domácích plemen dobytka kí-
žením. Stanice ovocnáské a vinaské mohou vykázati se vý-

sledk}'- utšenjšími.
Znané zlepšení výsledk sklizní i zvýšení potu dobytka

za doby okkupace, jak jeví se dle statistických dat, jest hlavn
zásluhou míru, ne tak pokroku v hospodaení.

Koní napoítáno v Bosn a Hercegovin r. 1879. 161.000,

r. 1895. 232.000, skotu r. 1879. 762.000 kus a 1895. 1,416.000 kus,
ovcí r. 1879. 839.000 a r. 1895. 3,228.000: koz r. 1879. 522.000

a r. 1895. 1,447.049, vepového dobytka r. 1879. 430.000 kus
a r. 1895. 661.000 kus.

*) R. 1899 vydala vláda obšírnou publikaci: Dle Landwirtschaft in Bosnien
u. Herzegov'.na, z níž vtšina dat tu uvedených erpána.
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Sklizn nejdležitjších plodin jevi rovnž znaný pokrok:
obili (zejména kukuice, jemen a pšenice) sklidilo se v pr-
mru let 1882— 1886 2,853.000 q, v ptiletí 1892— 1896 5,095.000 q ;

v týchž létech inila prmrná sklize brambor 179.000 q
a 519.000 q ; tabáku 13.000 q a 37-ooo q; švestek 590.000 q
a 1,149.000 q; hrozn 37.000 q a 64.000 q. Pstování cukrovky po-

tkalo se s nezdarem.

Státní vysoké lesy pokrývají v Bosn a Hercegovin
1,446.366 ha, koviny 583.449 ha; lesy soukromé zaujímají

551.770 ha, 7. toho pipadá na koviny 410.365 ha. Nejetnji tu

zastonipeny : buk, dub, smrk, borovice a jedle. Exploitace bo-

hatství lesního obnáší v posledních létech prmrn 212.000 m^
díví ze strom jehlinatých, 40.000 m"' dubového deva
a 255.000 m^ bukového. Kry k zpracování dobývá se jedin
v kraji Banjaluckém 117.000 q ron. Produkty lesní z velké ásti

se vyvážejí, jednak do Rakouska, nmohem více však do Itálie,.

Francie a zejména do východního Stedomoí i do Indie.

Majitelé pdy v Bos« a Hercegovin jsou bud svóbodníci

sami vzdlávající své pozemky, neb statkái (agové, begové),

jichž pdu vzdlávají kmetové, kteí odvádjí majitelm jistou ali-

quotní ást úrody. Pomr jich podobá se ddinému pachtu. Rodiny
kmet žijí vtšinou dosud v nedílu, ili tvoí zádruhu. Pomr
jcdnotlív3^ch vrstev obyvatelstva zemdlského jevil se r. 1895
takto: 2.13'Vo všeho obyvatelstva bylo statká; svobodník

33-45Vo) kmet 38.25"/,,, svobodník majících zárove i pozemky
kmetské ii.26''/o, jiných osob pi zemdlství zamstnaných

3.25V0 ; celkem tedy tvoili zemdlci 88.34''/o všeho obyvatelstva.

O koloniích cizích zemdlc referuje kapitola dvanáctá.

Kolonie ty nejsou etné; ítají 1299 rodin o 6575 duších; vtšina
kolonist jsou dle národnosti Xmci, vedle nich nejetnjší jsou

Poláci. Kolonista dostane lo—12 ha pdy, která, vzdlává-li ji

dle smlouvy, stává se po 10 létech jeho vlastnictvím. Blahobyt
starších osad, zejména Windhorstu a Rudolfsthalu jest prý velmi

znaný.
Kapitoly XIII. a XIV. obsahují referáty o tžení minerál-

ního bohatství a o prmyslu v Bosn a Hercegovin. Ponvadž
poutá je dohromady znaná vnitní souvislost, uvedu o nich spo-

len nkolik slov. Nerostné bohatství Bosny a Hercegoviny —
zajín.iavé rozmanitostí svou a dležité množstvím — dosud velmi

málo bylo exploitováno. Starovké í stedovké tžení rud a soli

zstalo i v dob turecké stále v primitivním stavu lokálního vý-

znamu, teprve usilovné snaze okkupaní vlády podailo se uvésti

v život moderní podniky tžící z minerálního bohatství zem
i rozsáhlé závody jiných odvtví prmyslových. Vedle podniku
veden<-ch v režii státní, vyvolány i spolenosti, nacházející se ve
vtší neb menší odvíslosti od státu.
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Ruch tžaský a prmyslový byl v mnohých smrech, jak
se brzo ukázalo, nezdravý, neodpovídaje ani pírodním pomrm
ani potebám obyvatelstva domácího i okolních zemí. Následkem
ukvapenosti té bylo, že nkteré závody padly úpln, jiné jen

umle udržo\ány všemožnou podporou státní existují dále.

Úpadek prmyslu v celé Evrop vypuknuvší ukázal se i zde.

Kritický stav, v jakém nyní nachází se práv prmvsl bosenský,
nemohl býti ovšem pedvídán auktory francouzských referát —
kteí píší ješt pod dojmem zdánlivého rozkvtu tchto odvtví
hospodáských.

Data o produkci dol i závod prmyslových tu obsažená
jsou již ponkud zastaralá — pocházejí totiž z r. 1897. Pipojím
k nim ísla novjší, pokud obsahují je mladší publikace, neb
zprávy jiné.'')

Velmi hojná ložiska hndého uhlí a lignitu rozkládají se na
území as 4000 km- plochy. Dosud známo jest 66 ložisek,, tží
se však jen ze dvou nejbohatších a nejpístupnjších — v Zenici

a v Krece. R. 1897. vytženo v Zenici 85.000 t pomocí 350 dl-
níku ír. 1899. 1,254.300 q uhlí s 392 dlníky), v Krece se 460
dlníky 143.000 t (1. 1899. 1,717.960 q s 390 dlníky).*^) istý
výnos dol r. 1899 '^" Krece 161.540 K, v Zenici 140.120 K.

Solné prameny v okolí Dolní Tuzly vydaly roku 1S94.

1,200.000 hl. solného rosolu (1899. 1,388.047 hl), z toho použito

Ic výrobe soli ve státních solivárnách 500.000 hl (roku 1899

568.356 hl)
; 700.000 hl (r. 1899. 818.160 hl) odevzdáno do továrny

na ammoniak a sodu v Lukavci. \'^3'roba soli inila r. 1897.

140.000 q (r. 1899 150.279 q). Zamstnáno pi ní na 200 dlník.

Produkce rudy v dolech \^arešských inila r. 1897. 37095 t-

zamstnáno tu bylo asi 150 dlník; r. 1899. dobyto 67.024 t

rudy. Surového železa vytaveno 137.304 q. Doly tyto náležejí

z ^/3 státu, z -/o akciové spolenosti. istý výnos r. 1899. inil

254.026 K ; akcionám vyplácena 9°/o dividenda.

Tžaská spolenost ,,Bosnia" jest majitelem dol na rudu
chromovou u Duboštice, na rudu manganovou v Cevljanovii,

r/idného dolu a hut v Sinjakov. dolu na krušec tystnný,
obsahující rtuf u Maškary, nedaleko Horního \'akufu. \^3-roba

obnášela r. 1899. 52.655 q isté menganové rudy, 1960 q chro-

mové rudy. 1901 q isté mdi a 38.259 q rtuti. istý výnos

^) Zejména použiji Szokolay Kornel: Jelentése Bosnyákország és a Her-
cegovina kereskedelmi, ipari, kozlekedési, és hitelúgyi viszonyairól. Budapest.
1901. A. Walny: Bosnischer Bot pro 1901. Hornické a hutnické Listy 1901
«tr. 40 a sled.

•) V Krece r. 1900 vytženo 2,182.613 q r. 1901 mlo se dosíci 12Ví mil. ?
Z personálu tu zamstnaného v lét 1901 jest 483 domorodc a 129 písluš-
aiík í.še Rakousko-Uherské.
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obnášel 47.122 K, ili 300 K na podíl. ^) Ostatní pokusy o dolo-

vání potkaly se s nezdarem, toliko Hornouherská báská a hut-

nická spolenost tezi dosud v Bakoviích u Loj nice železný kyz,

obsahující zlato. R. 1897 vytženo 41.3670 t kyzu, r. 1899. 43^7^1-

Dobe prosperují toliko státní doly uhelné, solivárny a doly

na ludu železnou ve Vareši, spolenost „Bosnii'" udržuje pi
innosti toliko interes státu.

Minerální prameny jsou velmi etné, le posud nedošly ná-

ležitého použití. jModerním požadavkm vyhovují toliko státem
vydržované lázn v Illidži. Z ostatních u domorodc jsou oblí-

bena místa Kiseljak u \ isoka a Gata u Bihae. Guberské vídlo

vody železo-arsenové u Srebrenice exploitované v režii státní

poskytlo r. 1899. 222.547 lahví vody. Mezi lidem dlným, za-

mstnaným pi tžení nerost, pevládají nyní již domorodci:
r. 1897. bylo z 1300 dlník 975 rodák bosensko-herccgovských.
R. 1899. z 5109 v dolech a hutích zamstnaných bylo procento

domorodc zajisté ješt vtší. Zemská bratrská ])okladna mla
koncem r. 1899. 285.817 K jmní. Zákon o hornictví, vydaný
14. kvtna 1881 zdlán jest dle vzoru rakouského a pruského.

Prmyslové podniky tídí referent Demens^e v 7 velikjadi

skupin a pojednává o každé z nich dosti obšírn ve zvláštním

odstavci. Prmysl železáský ode dávna již zpsobem primitiv-

ním v Bosn provozovaný, dosáhl v posledních létech znaného
rozkvtu. Moderní vysoké pece ve Vareši staí dodávati materiál

slévárn tamtéž i železárn v Zenici, jichž produkty kryjí nejen

spotebu domácí, nýbrž vyvážejí se i do ostatních zemí Bal-

kánských, i do Uher. Výroba inila r. 1899. 137.492 q surového
železa, 11.09Ó q litého zboží. 100.800 q IMartinovského slitku,

99.930 q válcovaného železa. Tžastvo ,,Bosnia" má dílny ve

Vogoši pro zpracování rudy manganové, v Duboštici a hu
v Sinjakov. Vedle státní solivárny a dol uhelných v Krece
existuje tu státní cihelna s roní produkcí 2 milí. cihel. Velké
dílny na stavební materiál v Sarajev a ve Vogoši.

Prmysl devaský vykazuje množství pil, z nichž nejvtší
a nejdležitjší jsou v Doberlin (zpracuje 90.000 m'' ron),
v Hadžicích a Kobildolu (30.000 m'' zboží ron) a v Usoe.
Vývoz po moi z Terstu a Rjeky. K nim pojí se továrna na
hole v Dervent (150 dlník) a velké továrny na nábytek v Sa-

rajev a v Mostaru (120 dlník). ^^)

Ohromný závod spolenosti ,,Bosnische Electricitáts Actien-

gesellschaft", mající využítkovati sil pírodních k výrob kalcium-

karbidu, zklamal úpln nadje v nj kladené.

') Z úhrnného potu 100 podíl májích stát G5. — Cena jednoho podílu
obnáší 1fi20n K.

*) Továrna firmy Gerhardus a synové v Píjedoru zpracuje kru stro-

movou, již vyváží do rakouská a nmecká.
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V odvtví prmyslu chemického výborn prosperuje továrna
na ammoniak a sodu v Lukavci u Tuzly. Dále pracuje raffinerie

petroleje v Danici u Bos. Brodu, závod k impregnování deva
v Busovai (Han Compagnie \'itez) na trati Lašva-Travnik, 3
továrny na svíky a zboží mydláské, papírna v Zenici, udržo-
vaná dodávkami pro poteby správy státní. Visoko jest centrem
prmyslu koželužského — vyrábjí se tu zejména pedmty ho-
vící vkusu domácího obyvatelstva, ást produkce však se též vy-
váží. Minulosti náleží již velká továrna k chemickému zpraco-
vání deva spoleností Bosnische Holzverwerthung-Actiengesell-

schaft v Teslii.

Prmysl zpracující hospodáské produkty vykazuje zejména
cukrovar v Usoe (produkce cukru r, 1898. 30.000 q), Hhovar
v Dolní Tuzle (8000 hl roní výroby), 6 pivovar, z nichž nej-

vtší akciový v Sarajev s varem 45.000 hl ron. Dv velké pe-
kárny v Sarajev. V severovýchodní Bosn hraje velmi dležitou
úlohu zpracování švestek v slivovici, povidla a zboží sušené.

V režii státní jsou tyi továrny tabákové.

Um.lecký prmysl od dávna v Bosn kvetoucí tší se zvláštní

pízni vlády, která snaží se povznésti jej na výši moderních po-

žada\k.
Pehledná tabulka prmyslových závod vykazuje tato ísla

:

všech závod jest 527. z nich jest majetkem domorodc (sem vpo-
ítány i podniky státní) 311; píslušníkm rakousko-uherským
náležejí 203 a cizincm 13.

Ješt více nežli kapitoly o hornictví a o prmyslu práv pro-

brané, za.siaralo již pojednání L. Wouterse o obchodu J'.osny

a Hercegoviny. Data poslední, jichž Wouters použil, mají již cenu
jen liistorickou — spisovatel nezná totiž ješt první officielní

publikace o zahraniním obchodu z r. 1898. K výtahu jeho po-

jednání dovolím si pipojiti pro srovnání nejdležitjší novjší
udání statistická, pokud jsem jich mohl dosíci.

Obchod za posledních desítiletí vlády turecké byl celkem
slabý. Wouters uvádí obrácen okrouhlá ísla obsažená v díle

Capusov o zahraniním obchodu r. 1868., kdy cena pívozu pá-

ena na 8 mil lion a cena vývozu na 10^ mil. zlatých. Nepoužito
podrobnjších zpráv o obchodu v té dob sestavených pru-

ským konsulem — chvaln známým znalcem pomr bosenských
ped okkupací — Dr. Blauem, jež má ve výtahu též Strauss^)

a zvlášt nejnovji Szokolay.

Na zahraniním obchodu Bosny a Hercegoviny mlo Již

za doby turecké Rakousko-Uhersko nejvtší podíl. Úastenství
Turecka, obmezené již díve jen na nkterá odvtví obchodu,
zmenšeno po provedení okkupace na míru nepatrnou, nebo vláda

») Strauss: Bosnien Land und Leute. Wien 1884., II. sv., str. 163
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hledla záhy pipoutati ob provincie co nejužšími svazky k mo-
narchii. Toho dosaženo jednak vystavním nejdidežitjších koui-

munikací, výhodn spojených s železniní sítí i paroplavebními

liniemi, jednak pojetím Bosny a Hercegoviny v celní jednotu íše.

O obchodu zahraniním nebyla vedena do r. 1898. úplná offi-

cielni statistika, byl tedy Wouters nucen spokojiti se s údaji ob-

saženými ve zprávách železnic a paroplavební spolenosti Du-
najské, neb soukromými informacemi. Spolehlivá data o vnitním
obchodu jest vbec nemožno podati. Vnitrozemní doprava po
železnicích obnášela podle výroní zprávy pro rok 1897. 351.375 1.

O zahraniním obchodu erpal data ze tí pramen — bohužel

všude neúplná. Po železnicích vyvezeno do ciziny r. 1897.

197.782 t, pivezeno 86.401 t zboží. Spolenost paroplavební po
Dnnaji, jež zavedla pravidelnou plavbu též po Sáv, uvádí r. 1896.

svj obchod s Bosnou na 48.572 t zboží.

Francouzský konsul Dallemagnc cení pro rok 1896. vývoz

na 25,708.200 frank a pívoz na 36,105.310 franku.^'') Dle odhad
téhož pvodu pro starší dobu (1889—96.) byl pomr vývozu
k pívozu prospšnjší, ano r. 1893. dosahoval tém obnosu
udaného pro pívoz (t. r. cenn pívoz na 37,369.500 fr. a vývoz
na 33,686.100 fr.). Ve vývozu (r. 1896.) zastoupeny jsou vynika-

jící obnosy: švestky (9,072.000 fr.), kže a vlna (3,150.000 fr.),

díví vbec a duhy (2,719.500 fr.), tabák (2,310.000 fr.), žívá zví-

ata (1,890.000 fr.). nerosty a chemikálie (1,470.000 fr.), lihoviny,

víno a pivo (945.000 fr.). V pívozu pipadá nejvtší úloha na

skupiny : látky (10,200.000 fr.), poživatiny (11,991.000 fr.), víno,

pivo a lihoviny (1,465.800 fr.), pedmty zaízení a nábytek

(2,478.000 fr.), kovo\é výrobky (5.670.000 fr.), látk}- nerostné

a drogy (987.000 fr.), doutník}- a papíry cigarettové (945.000 fr.).

Domnívám se, že zejména obnos za vývoz dobytka jest velmi

nízce odhadnut^^).

Velmi cenný jest ob."trnv, detailní pehled nejdležitjších

pedmt ol.Khodu jak vnitiTiho, tak i zahraniního — zabývati

se jím zavedlo by ovšei,.! .vnliš daleko.

Obchod transitní Bosnou a Hercegovinou jest bezvýznamný,

hlavní jeho dráhéi jest z Brodu do jNIetkovi ; obchod se Srbskem

10; Výpoet ten neshoduje se zajisté se skuteností. Cena vývozu byla

rozhodn mnohem vtší. Tomu nasvdují pesná data statistická pro léta

1898—1900. — pomry za 2 léta zajisté nezmnily se tak velice. Pro doklad

svého mínní uvádím z publikace 1 -'.uptergebnisse des auswártigen Waaren-
verkehres Bosniens u. d. Hercegovi. > im Jahre 1900. Sarajevo 1901. toto:

r. 1898. vyvezeno 3,861.759 q zboži - .324.468 kus dobytka, pivezeno
1.937-291 q a 6.657 kus dobytka; roku

,
900. vyvezeno 5,915.324 q a 294.367

kus dobytka, pivezeno 2,110.403 q a 13.t53 kus dobytka.

") Das Veterinárwesen in Bosnien u. d. Hercegovina, Sarajevo 1899.

uvádí vývoz dobytka pro rok 1896, ísly : 7995 koní, 52.827 kus skotu.

71 871 ovcí, 47.032 koz, 67.359 vepového dobytka.
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a Tureckem jest vbec \ elmi nepatrný, transitní jest pak nad to

znesnadnn nedostatkem kommunikací vyhovujících jeho rozvoji.

Srbsko prováží Bosnou dobytek do Dubrovníka ovšem nemnoho.
Pomry snad zmní se po vystavní dráhy do údolí Drinv a

Limu^).

Bosna i Hercegovina vtleny jsou. jak již praveno, v celní

jednotu íše Rakousko-l'herské. Nová mince rakouská podržuje
.v ústech lidu dosud staré názvy z doby turecké. Systém metrický

úedn jest zaveden, lid však mí dosud na oku (oka = 1.28 kg).

Monopolem státním jest produkce soli, píprava a prodej ta-

báku a stelného prachu. Prmrné množství roní produkce ta-

.báku jest 36.000 t^^). Pstuje se zejména v Hercegovin. Vývoz do
Itálie^*). tyi továrny, v Sarajev. v Mostaru. v Trávníku a v Ban-
jaluce zamstnávají as 3500 dlník. Píjem z dobré žn možno
ceniti na 4,500.000 zl. ; monopol stelného prachu V3'kazuje roní
píjem 18.000 zl. ; monopol solní 1,150.000 zl. Výnos cel praelimi-

nuje se v rozpotu píliš vysoko — na 600.000 zl. ; tolik obnáší

náhrada placená za výnos cel z íšskj-ch píjm.
Legální výše úrok jest i2°/o, lichváství díve bující upadá

vlivem bank a jinV-ch velkých závod, které pjují na 5—ó'^/,,.

Z bank nejdležitjší jsou privilegovaná zemská banka v Sa-

rajev a priv. oddlení Unionbanky pro Bosnu a Hercegovinu.

Spoitelny jsou dosud jen dv: v Banjaluce a v Brce-Bjelin.
První okresní podprné fondy pro zemdlce uvedeny v život

péí vlády r. 1886.; r. 1892. bylo jích 32 s jmním 1.348.200 fr.,

peníze z nich pjují se na 4—6°/o.

Pisatel koní páním, aby obchod francouzsk}-, který dosud

zem tyto zanedbával, dovedl tu získati pímého odbytu prmy-
slovým výrobkm francouzským.

O zákonodárství v Bosn a Hercegovin pojednává J. Go-

dcfroy v šestnácté kapitole, jež rozdlena ve ti odstavce: o právu

civilním, trestním a o organisaci soudnictví.

Z poslední kapitoly o zemských financích vyjímám jen n-
kolik dat. A' rozpotu na r. 1899. praeliminován byl píjem na

41,053.250 frank a vydání na 40,943.238 fr., jež dlily se dle

hlavních odbor správy takto:

Správa centrální vykazovala potebu 3,543-639 fr. a úhradu

28.140 fr.. správa vnitních záležitostí potebu 17. 060.184 f^.^^)

a úhradu 2,293.011 fr., správa financí potebu 12,600.443 fr. a

úhradu 33,456.544 fr. ; správa soudnictví potebu 1.786.238

frank a úhradu 118.650 fr.. správa veejných staveb potebu

i

") Pímý obchod s cizinou inil r. 1898. 51.330 q (vývoz 8.191 q, pívoz

43.139 q), r. 1900. 30.283 q (vývoz 8.235 q a pívoz 22.048 q).

") R. 1898. 35.114 q.

") V posledních létech též do Egypta. Úhrnný vývoz r. 1900 22.510 q.

>5) Sem spadá praeHrainované \7dani na školství 2,169.930 fr.
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5,952.755 fr. a úhradu 5,145.000 fr. \'íce zajímavosti má výpoet
nakladli Rakouska-Uherska na okkupaci. Válka roku 1878. stála

asi 500 million zlatých; vydržováni 15. arm. sboru v zemich

okkupovaných jest asi o 3 mil. zlatých ron dražši, než v jiných

konniách mocnáství (díve byl rozdíl ten ješt vtší).

Vedle tohoto obnosu, který vyžaduje vojenská okkupace, po-

skytla íše Bosn a Hercegovin pjky, vtšinou na investice,,

na nž zemské finance splácejí v posledních létech 982.500 fr.

roních úrok; náklady stavby drah spadají na úet financí íš-

ských, zemské finance jen je udržují a exploitují. \'edle toho

doplácí íše zemským financím mnohem vtší náhradu za píjmy
ze cla, než by dle skutených pomr mla obnášeti ; rovnž
i vydržování pošty a telegrafu stojí mnohem více, než vítá se

«a úet zemských financí,

Tripoli. St, Nikolau. (Dokonení),
Hranice skutené Sahary bývají dosud pedmtem vdeckých

spor. Rohlfs navrhl zvláštní methodu v ešení této otázky : studo-

vati, ikde pestává — blecha, nebo tento nezvanec nemiluje sucha

a je proto dobrým ukazovatelem hranic suchého klima;tu saharského.

Nejdležitjším domácím zvíetem je velbloud, jenž se asi za

dob Caesarových dostal do Tripoli, od kteréhož asu zde úpln zdo-

mácnl a stal se živitelem, bohatstvím a chloubou domorodce. V Tri-

poli jsou hlavn dva druhy, tžší, nákladni, s dlouhými chlupy,

z Arábie pišlý a lehký, jízdní, ,,mehári" zvanv, tém bez chlup*),
j^ehož vlast dle Rohlfse sluší hledati v centrální Sahae, nebo tžce
snáší vlhké pobežní podnebí. Nesnadno íci, jak by se obyvatelé

poušt bez nho obešli; lehce pekonává veliké vzdálenosti mezi

oasami, trpliv snáší hlad i žíze, z daleka vtí vodu a donáší

zbloudilého poutníka k toužebné studni, upozoruje na nebezpeí
a blízkost lidí. Dává svému pánu živné mléko, jeho maso i tuk

je oblíben, z chlupu zhotovují pokrývky, ano i trus se suší a z ne-

dostatku díví jako paliva se používá. Poet velbloud v Tripoli

odhaduje se na 250—400.000 kus.
Mén je koní, jichž roni vývoz na Maltu v potu nkoliika

set kus je nyní zakázán. Jm.enovit na jihu stává se idším, nebo
vydržování jeho vyžaduje znaný náklad. Za to v severu i nej-

chudší mdíz touží po koni, nebo k dodává jezdci v oích Ber-

ber a Arab vznešenosti.

Chov dobytka, ovcí a koz závisí na dostatku pastvin, je vý-

hradným zamstnáním nkterých kmen tripolských. Export jde na

Maltu.

Promluvili jsme strun o pírodních pomrech a obrátíme se

nyní k obyvatelstvu.

'J Zajímavo je, že i ovce v Sahae ztrácejí vlnu.
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Obyvatelstvo Tripoli, jehož jsme iiapoetli na 900.000 hlav,

pedstavuje nám pravou národnostni mosaiku. Boue pevalivši se

pes tyto krajiny od antických dob v historii sastnné, vpád Ara-
bv a nivellisujici muhamedanismus, osazeni Tureckem a záluslky

Evropan, pedevším pak rozvinuty obchod karavanni, od jihu k se-

veru jdoucí, jímž tisíce súdánsk<xh ernoch vleeno pouštmi a

stepí tripolskou k moi, poutnika horlivost západoafrických muha-
medanii do Aíekiky : vše to pisplo k zpesteni ethnografického

obrazu.

Již Herodot nám uvádí v tchto koninách jednotlivé kmeny
koovné i usedlé. Nejpoetnjší byli Libyové, za nimi sedli Gara-

mantové a pak Aethiopové. Bhem doby dostalo obyvatelstvo název

„Berber", který mu zstal až podnes, akoliv je možno, že se

mohlo zmniti. \'pád arabských koovníkii zmnil dkladn národ-

nostní pomry. Berbei ustoupili jednak do Džebelu, jednak se

udrželi v oasách vedle Arab ( ku p. v Sokn ) . Berbei dželDelští

zachovali se nesmíšeni až do našich dob, teba že chudá políka

a nepatrný chov ovcí nedovolil jim žíti v pepychu. I v pohodlí

jsou asto omezeni, spokoj ujíce se píbytky v podzemních drách,

ímž upomínají na Herodotovy Troglodyty. Pechod mezi Berbery

a Araby tvoí koovní Berbei siln arabisovaní. Jinak i Arabové

udrželi se nesmíšeni pedstavujíce jádro koovného obyv)atelstva

na stepích syrtských.

Do Fezzánu zasahují z jihozápadu berberští Tuarikové ili

Imošág, jak se sami nazývají Fezzánští Tuarikové náležející ke

konfederaci Azdžerské ; jsou vzhledem k ostatním soukmenovcm
(Hoggarm, Kelovi a Auelimidiunj nejvíce naJklonni k usedlému

životu, nebo v nkterých oasách a v Ghátu jsou pevn usazeni.

Nejlepší znatel severních Tuarik byl Duveyrier, jenž podal ve

svém klassickém díle nejdkladnjší zprávy o tchto kmenech, kteí

tak nepátelsky stojí proti Evropanm a jejichž pokoení nebud>^

úlohou nejsnadnjší.

Do jižní ásti Fezzánu zasahují Tibuové, ikteí tvoí pechod

od severoafrických Hamit k súdánskvm ernochm. Centrum jejich

jejich je Bardai v Tibesti, velmi málo známém, nebo jediný Xach-

tigal s nebezpeím života a po hrozných útrapách nám pinesl zprávy

o tchto neznámých koninách. íllad a bída provází stále obyvatele

zem, o kterou se Tibuové báli, že by Xachtigal mohl odkr(-ti svtu

tu ,.perlu' Sahary. Že vlast je Tibuovi málo vdná za tu lásku,

svdí Xachtigalv pípad, kdy ukradené stevíce cestovatelo\y po-

skytly zlodjm ídkou a proto vítanou pochoutku.

Po Berberech a Arabech jsou ernoši nejdležitjším elemen-

tem, který pispl ku vzniku smíšeného obyvatelstva Fezzánu a

udržel se istý na severu. Nepišli sem dobrovoln, nýbrž pivleeni

byli jako otroci pes žhavé písky saharské ze všech konin Sudanu.

Dnes ernoši v mst Tripoli jako emeslníci, neb sluhové žijící.
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jsou úpln svobodní, nebo svobod}- dosáhnou snadno pomocí kon-
6ul evropských. Se zvláštní zálibou vstupují do tureckého vojska,

ale nejmilejší jim je pece sladká zahálka, dokud je hlad nepinutí
k práci.

Znané procento obyvatelstva jsou Židé. dlící se ve dv sku-
piny, v prvou, asi pvodní africkou ást Židu bydlící v Ghariánu
a Jefrenu, kde živí se pstním olivy a vinné révy, druhou, mst-
skou, jež vznikla z pisthovalc z Itálie a Španlska.*) V oba-
dech a náboženských názorech se ponkud liší, ale pevnost ve víe
a zvycích mají stejnou.

Malý zlomek obyvatelstva tvoí Evropané, z nichž jsou tu nej-

více zastoupeni Mal?.né potem as 4000 hlav. \"edle nich je nejvíce

Vlach, kteí tu psobí ve vlašských školách a nemocnicích. Jako
hlaisatelé kesanství nepoídili mnoho mezi fanatickými muhame-
dány. Tito Evropané sídlí vesms v mstech a to pedevším v Tri-

poli, kde jsou evropské konsuláty. kdežto vnitek je jim nepí-
stupný. Jen Malané jako agenti angl. firem vcházejí v užší styk

s domácím obyvatelstvem venkovským.

O nic lépe nežijí v celé Tripolitanii Turci jsouce skutenými
cizinci v zemi. Vláda odhaduje poet jich na 50.000 duší, ale ne

právem. Turek je zde úedníkem aneb vojákem, kolonisace turecká

se nezdaila. Ostatn jsou tu Turci dosti neradi, nebo Porta užívá

Tripolska jako trestanecké kolonie pro nepohodlné osoby v Ca-

ihrad.
Podali jsme struný pehled národností v Tripolitanii žijících a

vidli jsme pi Arabech a Berberech, že nikoli národnost, ale zpsob
života dlí hlavní jádro obyvatelstva, takže se nám rozpadne na

usedlé a koovné.
V krajin, kde je málo vláhy, kde pastva pro domácí zvíata musí

se shledávati v šírém okolí, je koovník nucen sthovati se z místa

na místo a nkolikráte do roka svj pobyt mniti. Kde pomry do-

volují, jako na pobežních stepích, žijí nomádi ve vtších kmenech,

za to pouš 'Skýtající sotva jednotlivci dostateného nápoje nutí

koovníky, abv žili v menších tlupách, ba i jednotliv se potulovali

z místa na místo. Toto koování u Araba stupované nábožen-

stvím, že má svou vlast všude tam, kde nalezl korán a víru v pro-

roka, vzbudilo v srdci nomáda svobody milovnost. neuznávání žád-

ného pána, žádných zákon, a strach i odpor k poddanství.

Tu pochopíme snadno, pro potoky krve musely se vpíti v žíz-

nivou pdu tripolskou v bojích Turecka s koovníky jen proto, aby

turecký plmsíc mohl vláti nad pobežními pruhem a nkolika

oasami ve vnitku zem; tu pochopíme také. pro prchaly koovné
kmeny tripolské do nehostinné Sahary ped panstvím tureckým

stejn jako ped francouzským ..rinnim''. S touto láskou k svo-

•=) Rohlfs odhaduje jích poet na 5000, Grothe na 14—15 000.
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bod musí poítati i Evropa, jež by tak ráda rozkouskovala a roz-
dlila mezi sebou jednu velikou nesmírnou, bezmeznou vlast svo-
bodných koovník ! . . .

Jako chudá je domovina, tak chd musí žíti nomád a asto
podniká boj se svým nejstrašnjším nepítelem — hladem. Pesto
je mu práce neestným zamstnáním, nehodným svobodného muže,
zamstnáním otroka. Radji žije z práce sousedovy, z cizího ma-
jetku a tak stává se loupežníkem. Loupežení je mu stálým zíze-
ním. Xestydí se proto a neskrývá svého skutku; Tuaríkovi slovo
„iohagh" znamená i loupežiti i svobodným býti.

Obyvatelstvo usedlé v oasách neliší se drsností mravv od
koovník; boje jsou tu stále stejné, hlavn zápas o vodu. K njaké
vyšší státní jednotce nemže se rovnž povznésti; není lokálním

vlastencem, jemu ani oasa, v níž se zrodil, není vlastí, zná toliko

rodnou ves. neb msto.
Jistý rozdíl možno pozorovati mezi obyvateli velkých obchod-

ních stedisk, jako Marzuku a Ghadámesu, proti obyvatelstvu oas

ležících mimo karavanní cesty. Prs-ní jsou mnohem pístupnjší
následkem astjšího styku v obchod s neznámými lidmi, kdežto

nedvivost a nepístupnost druhých tkví v malém obzoru, jenž

má stejné hranice s rodnou oasou. Xedvivost tuto sesiluje ješt

více náboženský fanatismus.

Obyvatelstvo Tripolska je muhamedánské. dle ritu vtšinou

malekitského, jenž zdá se koovníkm nejvhodnjším. Pes to roz-

padají se muhamedáni na adu sekt, z nichž jsou nejdležitjší pí-

vrženci ]^íuleje Thaiba, ]^Iadani neb stoupenci Muhameda el Mada-
ního, kteí považováni jsou za nejvzdlanjší a nejtolerantnjší

sektu v Tripolsku a dále pravý opak pedešlých, Snusiové, o nichž

musíme se sieji zmíniti.

Zakladatel této nejmocnjší a nejfanatitjší sekty jest Es-Snu-

si, zbožný moslim, jenž pobyl delší as v ^íedin a Mekce. Rád
vyhledával mezi muhamedány nespokojence s vládou tureckou i

eg3^ptskou pro zavádní evropských ád. Pozoroval totiž dobe
klesající mjoc islámu, ehož píinu vidl v úpadku morálky a ve

vlivu Západu. Proto založil bratrstvo, jež mlo bojovati proti ústup-

km Západu inným a proti dalšímu šíení se moci evropské do

krajin dosud nedotknutých. Hlavní sídlo zarazil v Džebel-el-Ach-

daru, 20 km. vých. od Beng-hasi, kde zbudována byla první ,,zauye''

(klášter, meet, škola, nemocnice a pevnost dohromady), ale ná-

tlakem evropských konsul byl pinucen tureckou vládou opustiti

sousedství Benghasi a založil, i spíše vykouzlil novou zauyi v Dža-

rabubu v Libycké poušti. Zde také r. 1859 skonal „ve vni svatosti''

jako mocný prorok, ctný od tisíc svých pívrženc.

Syn jeho a nástupci považováni jsou za pravé „proroky"; tito

rozšíili svoji politicko-náboženskou organisaci na ohromné prostoe

od Atlant, okeánu až do Mesopotamie, získavše milliony horlivých
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obránc upadajícího islámu a fanatických nepátel Evropan; jme-

novit Francie. Tato sekta zpsobila piostení pomr v Tripolsku

proti nevícím, tato sekta štvala alžírský jih proti Francii a tato

sekta odporuje tvrdošíjn francouzským snahám v území kol Cádu.
Turecké vlád snad z prvu vítaná perostla brzy pes hlavu, zvlášt

od té doby, kdy penesla své centrum ješt hloubji do poušt, do
tém nepístupné Kufry. Nyní de facto ovládá celé vnitrozemí tu-

recké državy a má rozhodnjší vliv ve vilájetu benghasském, než

turecké úady. Avšak již Rohlfs pi poslední své cest do Kufry
mohl konstatovati se vzrstem náboženského fanatismu úpadek
blahobytu.

Obrátíme se nyní k hospodáským pomrm, pokud jsme se

jich nedotkli díve. Bylo eeno, že nynjší stav hospodái"ský ne-

možno srovnávati s dobami minulými. Píina toho je malá lidna-

tost, nedostatek vláh}'' a — což hlavní jest — nechu domorodce
obdlávati více polí, než co staí pro domácí spotebu, jak to inil

již jeho otec; než nutno piznati, že na tuto konservativ.nost mají

vliv i asté neúrody a s nimi spojené ztráty. Pdy zdlavatelné je

dosti, nebo v okolí Tripoli, Chomsu. Džebelu. Tarhuny. Misráty

Ghariánu a jinde bývá obdláno tojiko SoVo- takže mnohá pole

mohou ležeti 3—5 let ladem. Arabský koovník je ve výhod proti

mstskému hospodái, ježto obstarává si práci sám, kdežto tento

cestami na pole, placením mzdy žencm, hlídani a j. mnoho
ztrácí. Pda je v theorii majetkem sultána, ale ve skutenosti ná-

leží rodinám, neb kmenm, které platí z ní dan („verghi") a de-

sátky. Nkde (kup. v okolí Misráty) je pda volná a tu se setká-

váme se zajímavými pomry. Když totiž slibují zimní dešt hojnou

iirodu. vsednou rolníci z okolí na míle cesty na kon a tryskem

ujíždjí na volná pole. Pihnavše se na místo hodí tu pláš, tam

sedlo, onde abraku. zde uvážou kon a prostora vcmi vymezená

je budoucí pole rolníka pro následuj ícw rok.

Jinak pokrok nejeví se nikde a vláda, které by pro její vlastní

prospch záležeti mlo na rozvoji hospodáství, omezuje svou in-

nost na vybírání daní. Pokusy evropské kolonisace se sice nedaily

pro nedostatek kapitálu, ale dobrá budoucnost se jim upíti ne-

mže.

PEHLED LITERÁRNÍ.

ZE SLOVANSKÉHO SVTA.

Nkolik kapitol ze styk esko- a rak.-ruských. (Dokonení.)

Styky rodu Habsburského s velikými knížaty M o s k e v-

skými se datují od starých dob. Zvlášt pak, když Habsburkové

Inli zvoleni za krále uherské a eské a kdvž obma íším hrozil týž
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spolený turecký nepítel, stávaly se styk}' tyto astjší a velejší.

Vyslanectva obou íší jednala hlavn o vzájemné pomoci proti

Turkm; Habsburkové dlávají také prostedky mezi králem
polským a carem ruským; císaové nmecké íše dožadují se penžité
pomoci proti Turkm a Rusové rádi ohlašují zvláštními poslanci

nastoupení nových carv.*} Ba po dobách bouí, rozvratu. Lžidi-

mitrij a vpádu Polákv obracejí se oi Rusv k rodu Habsbur-
skému, jehož píslušníky by bylí nkteí Rusové rádi vidli jako

osvoboditele na trnu ruském. \' století osmnáctém našlo Rakousko
optn spojence v Rusku proti osvdenému nepíteli, Bedichovi
pruskému.

O stycích našeho rodu panovnického s Polskem a s Ruskem do
r. 1519 psal obšírn Ferdinand M e n í k ve Slovanském Sborníku

r. 1884. Systematicky cestami všech cizinc, kteí psali o Rusku, se

obíral Friedrich v. A d e 1 u n q- v zmínné již knize ,.Krítisch-lite-

rárische Uibersicht der Reisenden in Russland bis 1700"; jednotli-

vými osobnostmi a periodami se specificky zajímal Josef r. F i e d-

1 e r. O cestách ruských vyslanectví k císai psal S t r a h 1 v Pert-

zov Archivit ; dále srovnej Bauerv lánek ..Snošenija R. s germ.

imp, v kone X\'. i na. XVL stol. Ž. AI. N. Pr. 1870.

Dílem základním pro podobné studie jsou dva svazky Adelunga.

Fr. Adelung vydal již roku 1818 nákladem ruského maecena hr.

Rumjancova monografii Siegmund Freiherr von Herberstein (Mít

besonderer Rcksicht auf seine Reisen im Russland) a r.1827 studii

Augustin Freiherr von Meyerberg und seine Reise nach Russland.

Od té doby obíral se Adelung velice horliv tímto thematem a sbíral

jak ruský, tak zvlášt zahraniní materiál, hlavn v originelních

ješt netištných zprávách cizinc o starém Rusku. To ml býti

první svazek jeho dvacetiletých studií, jehož podstatnou ást mly
tvoiti originelní zprávy císaských — ímských vyslancv k rtiskému

dvoru, ale svazek tento bohužel nevyšel.

Y druhém dílu je obsažen kriticko-literární pehled tištných

i netištných cest do Ruska (asi 200), o nmž jsme se již zmínili.

Vydal jej po smrti Adelungov syn jeho Mikuláš r. 1846, ve dvou

svazcích ; tato studie neúmorné píle a vdecké dkladnosti byla

poctna Demidovskou cenou. ást tetí, zvlášt dkladná (Xach-

Aveisung der auslándíschen Xachrichten uber das áltere Russland)

však nevyšla. Ale vydané ..Cesty do Ruska do r. 1700" jsou spo-

lehlivým prvodcem pro náš úel.

Zajímavo je. že o severním a ne j východnjším Rusku psal také

slavný autor ..Ztraceného ráje", John AI i 1 1 o n 1682. Je to ,,A Brief

History of AToscovia", ale smru spíše geografického.

*) Pi korrektue nás došla zajímavá brožura prof. VI. Franceva:
Russkija posolbstva v echii v XVI. vék. Varšava 1902.
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adu vyslanc císaových otvírá slovanské jméno P o p p e 1 a,

pocházejícího ze Slezska. Mikuláš Poppel byl na Rusi dvakráte;

po prvé r. 1486 ml shlédnouti velikost a mocnost Ruska, po druhé
r. 1489 ml již diplomatické poslání. All pohnouti velikého knížete,

zdali by nevešel ve spolek s císaí-em, nechtl-li by provdati dceru
za syna císaova a narovnati se s velmistrem livonským. Poppel sice

nieho nepoídil, ale upravil cestu vzájemným poselstvím Ruska
a císae

; pravideln chodila posefství tato k severnímu moi, naež
se peplavila, aby obešla Polsko, které bylo obyejn v nepátelství
s Ruskem; nkdy museli legati initi cestu až pi-es Švédsko; cestování

v Rusku samotném bývalo obtížné pro asté bažiny.

O Poppelovi viz studii Fied lerovu (Sitzungsbericlite d. k.

Ak. d. Wissenschaften XXII. (187—220) a v lánku Meníkov,,
kde jsou odkazy na ruské prameny, zvlášt Pamjatniki diplom

snošenij, sbírku pro djiny Ruska neobyejn dležitou.

Ivan Ili vyslal již r. 1489 posly k císai Fridrichovi, kteí mli
s ním pátelský spolek uzavíti. Na dvoe císaském se zdrželi Ru-
sové nkolik msíc, a r. 1490 se vydali zpátky, pi emž je doprovázel

Jií T h u r n (nesprávn myslí Adelung, že ho Rusové nazývali De-
lator). Císa chtl býti po smrti krále Matiáše v Uhrách zabezpeen
ped polským Kazimírem, a toho chtl dosíci „pomocí boží a velko-

knížete moskevského". (Solovjev V. 193; iMe.ník SI. Sb. 1887, 324).

Uzavena smlouva, dle níž : My, Jan. milostí boží samodržcé Rusi,

usnesli jsme se s naším bratrem Maximilianem ,.u vné lásce a svor-

nosti žíti, sob vzájemn pi každé píležitosti pomáhajíce." Jií
Thurn obdarován a stal se „zlatonoscem."

Se smlouvou oba panovníci smýšleli upímn, dí Meník. Ke
dvoru císaskému vypraveni ruští poslové, kteí se vrátili opt v pr-
vodu téhož Jiího Thurna r. 1491 : po ptimsíním pobytu opustil

Thurn Moskvu. Ponvadž se Maximilian smíil s Vladislavem, ne-

obracel zrak svých již tak k Moskv, a po Michalovi S n u p s o v i

odeslal psaní velkoknížeti.

Toto poselství Snupsovo je proto zajímavé, že to byla vlastn

jen vdecká expedice; Snups chtl poznati cizí kraje, nauiti se

rusky a procestovati íši ruskou až po Ob, což mu však nebylo dovo-

leno. Bylo to v roce, kdy byla objevena Amerika.

Deset let na to byl vyslán s císaskou kondolencí nad nešastnou

bitvou u Pleskova (7. záí 1501) Justus Kantinger, který roku

1504 nastoupil novou cestu do Ruska, ale došel jen do Narvy, Vyjed-

návalo se o vydání zajatých nmeckých rytív.
Mezi nejdležitjší rakouské diplomaty a spisovatele o ruskou

geografii a kartografii nejzasloužilejší patí Zikmund svob. pán

Herberstein, který vykonal dv cesty do Ruska. r. 15 17 a 1526.

Ob tyto cesty staly se základním kamenem pro další popisy Ruska

(k p. u Guagnina), a ve výtahu vyšly také esky v pekladu



Nkolik kapitol ze styk esko- a rakousko-ruských. 913

Hozia a znova byly vydány Procházkou 1786 str. 144—175 a proto

zasluhují vtší pozornosti. O Zikmundu Herbersteinovi exi-

stuje již znaná literatura: První literami pomník mu postavil Fr.

Adelung, a zrovna v téže dob 181 7 psal Kumar Djiny hradu a ro-

diny Herbersteinské (3 svazky). R. 1855 vydal Karajan ve

Fontes rer. austr. svaz. I. 69—39Ó „Selbstbiographie Siegmuns
Freiherrn von Herberstein'' a r. 1858 J. F i e d 1 e r Aktenstíicke zu

S. Fr. v. Herberstein zweiter ^íission nach Russland 1525—1526
str. 63—93 velice dležité. Zde se na str. 91 dovídáme, že získal kro-

niku polskou od Mat. Michouia ]Miechowského Chronica Polonorum
1521, která byla dležit3-m pramenem jeho (viz Praefatio: ]\Iat-

theus Mechouita). R. 1871 vydal Krones v !MittheiIungen des

hist. Vereines fiir Steiermark (19. sv.) „Sigmund von Herberstein".

Xejdkladnjším spisem o Herbersteinovi je bez odporu dílo Z a-

myslovského, bývalého vychovatele nynjšího cárá: „Gerber-

stein i ego istoriko-geografieskija izvstija o R o s s i i 1884
SanncKH ncTOpnKO-^nJOJ. (JiaKyj. (IleTepó. yniiBep. XHI. sv.). Dílo

toto str. 563 vyerpává, úpln všechny možné otázky týkající se Her-
bersteina a obsahuje zárove veškeru literaturu o Herbersteinovi.

Po tomto díle .nelze o daném pedmtu již pabrkovati.

V Sitzungsberichtech V. Ak. vyšly ješt XXI. 71 ,,Herberstein, dessen

Briehvechsel mít dem Herzog Albrecht von Preussen" a od Zahna
L. V. 269. Das Familienbuch Sigm. v. Herberstein.

Herberstein byl v Rusku dvakráte.

R. 15 1 5 nastaly „Úmluvy sjezdu vídeského" (Rezek v as.
Ces. Musea 1881), pro djiny íše naší tak dležité. „iMezi jinými

vcmi císa slíbil, že orátory a legáty své k Basiliovi knížeti Aloskev-

skému vypraví, kteížby o pokoj a pímí mezi ním a králem Pol-

ským jednali." Práce ta vložena na Herbersteina a Petra Mraxa,

který však ve Znojm zemel. Zaátkem léta 15 16 vyjeli z Augs-

burku. ,.Ze Znojma jel sem k Wolffernici, k Brnu, k Olomouci,

kdež stolice biskupská pi ece Morav jest: ta ti msta Brno,

Znojmo, Olomuc, jsou nejpednjší v markrabství ]Moravském. Odtud

do Lipníka, do Hranic, do Jitína, do Ostrova a tu jsme pejeli eku
Ostrovici, kteráž INIoravu od Slezska oddluje, a podlé samého m-
steka tee."

Xaposledy pišel Herberstein dne 18. dubna do Moskvy, ,,ale nic

nespraviv, dom jsem se zase navrátil", však jinou cestou.

Na Morav se mu zvlášt líbil „Xiklšpurk 4 míle, kdež jest pkný
zámek s mstem". Císae zastihl v Inspruku a byl s milostí pijat a

o všem. jemu a Matoušovi, kardinálovi solnohradskému, vypravoval.

Více o této cest viz u Aleníka a ve Fiedlerov Allianz zwischen

K. :\Iaximilian und Vasilej (S. B. Vit. Akad. XLHI. 183—289).

Po smrti císae Maximiliana byl zvolen za císae Karel, král His-

pánský, k nmuž i kníže Moskevské orátory poslal. „Císa pak Karel.

58
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aby zase Moskvovi vdk uinil, poruil bratru svému arciknížeti

Terdinandovi, Ludvíka uherského krále napomenouti, aby u strejc?

svého Z.'gmunda, krále Polského, tak mnoho spsobil, aby k mírné-

mu a slušnému pokoji aneb pímí s knížetem Moskevským povolil.

Za císae šel do Ruska hr. Nugarolae, od arciknížete Herberstein.

S nimi se vrátili poslové Moskvovi. U krále Polského z poátku zle

pochodili. Dne 26. dubna 1526 pibyli do Moskvy, odkud se vrátil

zpátky za teskuté zimy teprve dne 1 1 . listopadu ; v Moskv ho za-

hrnovali velkými poctami.

Na zpátení cest se již dovdl, že král Ludvík Uherský za-

hynul, a v Krakov vyjednával s králem Polským „mimo instrukci,

však vda, že pánu svému, eskému králi nové volenému vdn pí-
jemné a prospšné budou". Z Krakova se ubíral pes ,,Kladsko

v echách, do Raneic, Jarome, Bydžova, Nymburka, do Prahy a

tu jsem nalezl pána svého, již krále eského voleného a k koruno-

vání od stavv tohoto království povolaného, pi kterémžto koruno-

vání byl jsem 24. dne února. Poslové pak Moskevští, kteíž za mnou
pijeli, a proti nimž jsem já pro poctivost v cestu vyjel, spatujíce

hradu a msto Pražského velikost, pravili, že není hrad ani msto, ale

království, kteréhožby bez krve dobyti nemožné bylo."

Herberstein napsal po cest své knihu o Rusku, „R e r u m M os-

coviticarum Comentarii", která vyšla po prvé r. 1549.

Kniha tato je neobyejná zvláštnost. Ale krátce na to byla již nkoli-

kráte otiskována 1551, 56, 57, po ruce mám osmé vydání z r. 1571,

Basilej ex officina Oporiniana, (otisk vydání z r. 1556, s dodatkem
od Jana Levenclaie). Spis peložen již r. 1550 do italštiny a mnoho-
kráte do nminy; r. 1567 vydáin také v Praze. Mimo to máme my
esky „Cestu do knížectví jNfoskevského".

,,Commentarii" obsahují tolik bezpených a nových zpráv o te-

dejším Rusku, o zízení, o mravech, ba i minulosti Ruska, že právem
nazval Schlozel Zikm. Herbersteina druhým objevitelem Ruska.

Je spis jeho také zvlášt tím dležitý, že obsahuje mapy Ruska a

obrazy významu kulturn-historického. Tento popis Ruska je naskrze

solidní, založený bu na vlastní zkušenosti*) mnohostranného po-

zorovatele nebo na ruských pramenech, a pak o tolika nových vcech
zprávy podávající, že toho jinde nenacházíme. Mezi ostatními popisy

Ruska na mnoze bájen\Tni iní hodnovrné dílo Herbersteinovo

dojem takka vdecký. Velikou pedností Herbersteina bylo, že roz-

uml rusky; jak sám v úvodu praví, byla mu znalost jazyka slo-

vanského znamenitou pomckou (linguae Slavonicae peritia, quae

mag-num mihi adiumentum ad hoc qualecunque.)

Do eštiny je peložen pouze nepatrný zlomek
spisu Herbersteinova, totiž konec : Itinera in Mos-

*) Quod carm rerum oculatus fuerim . . . Accedit ad hoc, quod ab
aliis ne tacta quidem scribo.



Nkolik kapitol ze styk esko- a rakousko-ruských. 915

couiam. Reditus (str. 136—145). Ve vydání Procházkov pak
schází ást Commentarii (145 od Expedito mox ... 149 canverterit).

Dále Iter secundae legationis (Commentarii 149—154
vyjma poslední vtu). Msta eská v latinském originálu jsou psána
takto. Glacz, Ranericz, leromiers, Bretschavu (Bydžov), Limburg.

Celá ást pední od str. i—136, tedy nejdležitjší zprávy
o Rusku peloženy do eštiny nebyly. Ale spis Herbersteinv nez-
stal pec eskému tenái aspo v podstat utajen. Guagnini v onch
partiích, kde popisuje Rusko jemu neznámé, užívá zpráv Herber-
steinových; arciže v ásti pozdjší (ukrutnosti care Ivana Hrozného)
byl Guagnini samostatný. Vytení pejatých partií z Herbersteina by
se musilo státi v práci ist vdecké. Zde ku p. na ukázku uvá-
díme, co následuje po titulu Jana Basiliada: ,,Nyní pak mnozí ho,

zvlášt Nmci, titulem císae ctí; a nerozumjíce slovanskému slovu

car. místo krále, císaem ho jmenují. To pak slovo car, ruským
jazykem krále, a cárstvo království vyznamenává, a tím jménem
?iIoskvané kníže své králem nazývají. Jiní pak Slováci, jako Poláci,

Cechové, Litvané etc, kteíž mají e od Rusv rozdílnjší, íkají
krol, aneb Korol a král etc."

C.Zíbrt v Slov. Sborníku 1887 str. 355. myslí, že si „Guagnini
tak trochu zaetymologisoval."

Guagnini však pejal výklad tento od Herbersteina (Com-
mentarii 16) : Czar Rhutenica lingua regem significat ; cum autem . .

ca graui quidem syllaba czar, imperator seu caesar intelligatur

:

unde omneš qui. Rhutenicum idioma seu literas non callent, item
Bohémi, Poloni, atque etiam Slavi regno Hungarico subditi, alio

nomine regem appellant, nempe Král. alii Kyrall, quidam Koroll

:

Czar autem solum caesarem, seu imperatorem dici existimant etc."

Za to pkn vyhledává dr. Zíbrt pvod „Zlaté baby"' až u ]vlie-

chowského.

Nemohouce se u této a jiných ješt otázek zdržovati podotý-
káme ješt, že Herberstein znal také esky. Herberstein pochá-
zel z Vipavy v Krajin, a z domova tedy již znal slovinsky ili jak

Adelung dí, slawonisch. Aíimo to uml nmecky, latinsky, rusky,

uhersky, esky a italsky (S. Fr. v. Herberstein, Adelung str. 302) ;

italština byla tehdy jazykem diplomatv.
Ze Herberstein esky uml, toho dkaz máme také v ,,Zá-

piscích"^ samých. Ku p. v pedmluv „ke tenái", kde se zmiuje
o transkripcí.

Et Rhuteni. praeter aliorum Slavorum morem, per h aspira-

tionem, Bohemico propemodum more proferunt, ut cum Jugra,

Vuolga scribunt: luhra, Vuolha pronunciant. Vta tato je pouze pro

^.lalorusy a nkolik slov ve velkoruštin správná.

O Ceších zmiuje se také v úvod nkolikráte, kde mluví
o jazyku slovanském. O znalostech slovanštiny svdí také výklad

58*
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slova ,,knes'", což rusky má zníti knjaz ; on však ml v hlav formu
jihoslovanskou nebo eskou knz — kníže — Vueliki knzi (dovedl

i plurál utvoiti), it est Magni Duces appellabatitur . . In Croatia vero

primore^: similiter Knesi vocantur : apud nos vero, (u nás však, —
u Slovinc nebo v Cechách), sicuti et in Hungaria. non nisi Co-
mitum nomen obtinent. (str. 17.) Tam, kde se zmiuje o ženách

Vladimírov>'ch, uvádí také dv ešky: Ex Bohéma, Saslaum
(s eškou ml syna aslava), item ex alia Bohéma Svuatoslaum,
Stanislaum (s druhou Svatoslava, Stanislava). Zprávu tuto pejal
Herberstein z Nestora, patrn po ,,Ipatském spisu", a nikoliv po
spisku Lavrentija: „ot echin Vyšeslava; a ot drugo Svjatoslava

i Mstislava (Lavrentija), kdežto Ipatijský rukopis má po stran
pipsáno „a Stanislava."

Michael Glinski (u Herbersteina Linski) se zmocnil Smo-
lenska zradou — At postremo militum, praefectique cuiusdam I^o-

hemi . . . proditione eo potitus est.

Snad i ve zpsobu psa.ní slova ,,Vuayuoda" a „Bieloiesero" lze

spatovati vliv eštiny. Pi prvním slov je to nerozhodno, ponvadž
Sedmihradsko (Erdely) po bitv u Muhae mlo za tureckého

panství „Vayvodae" ; možná že tanul Herbersteinovi tento vý-

znam na mysli.

Historiky a slavisty bude velice interesovati zvlášt místo, kde

se mluví o p v vodu Slovan. Je to dležitý onen passus o B -
1 o c h o r v a t e c h, který zpsobil našim uencm mnoho bez-

senných nocí. U Herbersteina máme píklad, Icterak se místo ono

chápalo a v v k 1 á d a 1 o v 16. století, a to na základ ruských
p r a m e n v, jež byly podkladem tomuto muži.

Slované pocházejí z rodu Jafeta (podle starých tradicí) a sedli

kdysi na Dunaji, kde jsou nyní Uhry, Bulharsko, díve Norkové.

Tak píše také nejstarší ruský letopisec, což zmýlilo i Šafaíka v Sta-

rožitnostech (489).

V „Povstech vremennych lt" teme takto : Po mnozch že

vremjanch seli su Sloveni po Dunaj evi, gd jest' nyne Ugorska
zemlja i Bolgarska. I ot tch Sloven razidošasja po zemlje i prozva-

šasja imeny svoimi, gd sdše na kotorom mst : jako pišedše

sdoša na ece imja.nem Marava (nkteré rukop. Morava), a druzii

eši narekošasja; a se ti že Sloveni: Chorvate Blii, i Sereb i Cho-

rutane etc. ...

U Herbersteina sice vidíme, že ml pod rukou ruský text sta-

rého letopisu, ale on místu poslednímu rozuml jinak.

Je to proto dležito, že on se všude o všem informuje (viz ku p.
jak pátrá o pvodu Jugr) a pak sám na tomto míst píše o kra-

jinách, jejž sám dobe znal.

Herberstein má tu tyi jména, totiž Chorva,ty, — ná-

sleduje árka — Bieli, Srbové, Krutané eení, kteí
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u Dunaje byli usazeni etc. Uvádíme doslovn: nomina a locis acce-

pisse, utpote ]\Ioravui a fluvio: alii Czechi *), hoc est Bohémi;

item C h o r v u a t i, B i e 1 i, S e r b 1 i, id est Seruij, Chorontani
dieti, qui ad Danubium consederant, a \'ualachis expulsi, uenientes

ad l5.tulam, nomen Lechorum . . acceperunt.

Zde patrn máme ped sebou : C li o r v a t é, B i e 1 a n é nebo

B i e 1 o v é, (jako by obyvatelé sídlící kolem reky Blé jako v Ce-

chách anebo Blové, Bílí, což by etymol. souviselo s bílý, bielý)

a pak Srbové.
Prasídla Slovan zpsobila již dosti zmatkv a výklad jejich

se ovšem nemohl provésti, ponvadž kronikán jich nechali marší-

rovati jednotlivé kmeny Slovanské do jejich krajin teprve z Podunají.

Že bylo místo toto vždy temné, vidíme již na Dalimilovi. Ješt Kollár

se domníval, že v Chorvatsku našel vlast echa a Decha a pišel pi
tom do nadšení.

Tak se v i6. stol. aspo zbavili , .Bílých Chorvatv" d BeIo%oco-

/3aT0t jak u Konstantina Porfyrogenety již teme.**)

Ješt se zmíníme, že Herberstein erpal z ruských pramen
a pímo z nich pekládal; u historických pedloh ponechával i p-
vodní vroení (od poátku svta), o emž se také v úvod zmiuje.

Také tato práce Herbersteinova je pro ruskou literární historii

velice dležitá, ponvadž zde zachoval buto rzné varianty nebo

rzné redakce jednothvých spis, anebo docela zapomenutí vyrval

nkteré staroruské památky, které se v originálu naprosto ztratily.

V „Zápiskách" je podán také nártek ruských djin; zde jsou

také zajímavé zprávy o Tatarech. A teba nebyl peklad H. vždy

pesný, pece je proto dležitý, že obsahuje výklad zastaralých

ruských slov, jež odjinud nejsou známa, nehled ani k tomu, že již

peklad djepisných, literárních, právnických a zempisných ruských

památek na jazyk latinský a nmecký je zajisté sám sebou vcí zá-

služnou.

Vedle výtahu z letopisu (nejspíš redakce Ipatijské) peložil ko-

runování „iModus inaugurandi pricipes'' — in vnanija na car-

stvo Dmitrija, dále poslání metropolity Joanna II. k papeži Klimen-

tovi III. (XI. stol.), pravidla metrop. Joanna I., otázky mnicha Kirika

(XII. stol.) (Quaestiones Cyrilli cuiusdam). ruský cestopis o cest

k Peoe, Juge a Obu. Yýidih. uinil z ústavu \"arlaama. z cír-

kevního ústavu sv. AHadimíra a Sudbníku Jana III.

„Rerum Aíoscoviticarum Commentarii Sigismundi Diberi Ba-

ronis in Herberstain. Neyperg et Guettenhag" byly vydány bhem
století šestnáctého tináctkráte, ve \^tahu peloženy do eštiny a ho-

landštinv, a staly se základem všem pozdjším popism Ruska. Do

*) Ch3'bou tisku Ozechi.

3) Že jsou Blochorvaté (aa-pr.xp'.) tvrdý oíšek, viz také v Maretiových

>SIaveni u davnini*, nehled ani k dležitému pojednání Rakiho v Radu.
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ruštiny byl spis jeho pí-eložen po prvé r. 1748.

U Herbersteina jsme se z pochopitelnj^ch píin déle zdrželi na

úkor jiných císa'ských posl, z nichž si všimneme pouze již n-
kterých.

Vyslanci císaští popisují obyejn obšírn audience u velkého

knížete v Moskv, dále slavné hostiny, o nichž se jim v Nmecku ani

ínezdálo. Z kuchyn carovy dostávali 150, 200 až ti sta jídel, vše

na zlatých mísách; he bylo o nože„ vidliky a talíe. Nkdy do-

týkají se také souasných ruských událostí, a zvlášt pak dávali si

záležeti na ceremoniích pi setkání s vyslanci ruskými. Šlo o to, kdo

má díve sestoupiti s kon; obadnost tato skonila pak tak, že obojí

vyslanci seskoili stejn, na jednou. Cosi podobného vypravuje

Heman ernín v druhé cest do Constantinopole (1644.—1645) ; zde

se jednalo o to, jak se k sob piblíží na lodích vyslanci' císav
a sultánv. ,,A panu Oldybegovi Vostehomskymu sem oustn
oznámil, dokud pan Ahmet-aga vyslanej pana vizíra Budinského

se nejprve z svejch ajk nehne a nevyjde, že já dotud z svejch šif

se nevydám a nevejdu. A tak sem jej zpátkem vypravil. Stalo

se. Tu sem já teprv po nich z šifu svého vyšel a proti sob (vedle

starého obyeje) vážn pomalu kráel, a když sme se na dva kroky

docházeti jmli, zastavil sem se, a on Ahmet-aga dokroiti musel.

Na pivítanou ruce sme sob podali, objali a pozdravení dali, k do-

brému sousedství a pokoji conversirovali." (Slav. Bibl. 243.). Ale

vyslanec císaský Warkotsch, (Vrko) dostal se do- zlé ptky
s bojary, kteí mu neinili reverence. On tedy jednoduše a zkrátka

nesmekl klobouku ani v paláci a chtl, ab}^ dvorní charge díve ped
ním smekli jako ped vyslancem. Konen se dohodli, že ob strany

na jednou smekly, naež byl Warkotsch po audienci pohoštn 185

jídly a slíbena císai pomoc 3 milion na penzích. Slévání stíbr-

ných mincí, jež byly pak zaobaleny do vosku, trvalo deset dní.

Ve vyslanectví Francesca de Collo a Antonia de Conti 1 5 18 byl

také Jan T h u r n, synovec Herbersteinv. Záhadné je jméno Pern-

steinovo — Prenistan, jež nkteí spojovali s eským kancléem
Pernštýnem.

Po vymení Jagiellonc nastalo známé ono „usilování Habs-
burk o korunu polskou" nebo, jak se polský literární historik vy-

jádil, vzrostl appetit politiky rakouské na Polsku. Vyjednávání
hlavn vedl eský pán Vilém z Rožmberka, i po útku Jindicha,

i po smrti Bátora. Císa Maximiliain hledal pomoci u Ivana Hroz-
ného, o emž máme obšírné pojednání od Fr. Dvorského v Slov.

Sborníku 1885. „Úas stav eských a cara ruského pi volb pol-

ského krále 1. 1573

—

y(i'\ které koní takto: „Smrtí císae Maxi-
miliana petrženo další všechno vyjednávání s Ruskem, kteréž kdyby
se bylo uskutenilo a potrvalo, bylo by s nemalým prospchem domu
rakouského i cárství ruského i národa polského. Stát rakouský byl
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by sesílen, rozmnožen. Prusko by nebývalo nikdy tak mocným, Rusko

by nemlo tak znepáteleného bratra, souseda a Poláci rozdlení

Polsky."

,To je slavné ono historické — kdyby — si —
Více o tom jsem psal v lánku o vnování Paprockého p. Vilímu

z Rosenberka.

O pobytu moskevských vyslanc Sugurského a Gavrilovského,

kteí šli do Prahy a do ezná s Printzem z Buchová, eským
appellaním radou, viz u Tomka: Djepis Prahy XII. str. 264. a

Franceva „Ruská poselství v echách". Lituji, že nemohu aspo
ást jeho cestopisu zde podati; Printz byl v Rusku dvakráte 1576 a

1578. pozdji také v Polsku.

Po Filipu Prenistanovi psal o Rusku papežský legat P o s s e-

V i n o, jenž ml zárove titul císaského vyslance. Na to následují

ti poselství Mik. V a r k o e 1589, 93, 94, a Wernera z Barxenu,
o nichž jsme se již ásten zmínili. Do té doby patí ony dje,

o nichž psal F i e d 1 e r v „Beziehungen Oesterreichs zu Russland

in den Jahren 1584— 1598." Slavnostní pednáška r. Fiedlera —
k níž však nedošlo — svdí o tehdejší nesvorností arciknížat. Pí
poslední legaci ekl Boris Godunov Varkoovi, že velkokníže ne-

opustí císae, ,,i kdyby ml jísti z devných mís"; také krásná jsou

slova kanclée Ondeje Jakubovie Šelkalova a pt milion, které

byly Rakousku zaslány.

R. 1597 ml za podporu podkovati a o novém spolku proti

Turkm jednati Abraham purkrabí D o h n a. o nmž nedovede

Adelung nieho íci. Dohnové, po esku Donínové pocházeli ze Saska

a Donín blízko esk^xh hranic ležící, pestal býti lénem koruny eské
teprve r. 1848 (viz asopis esk. ]\Iusea 1901 str. 285).

Jeden z nich, Bedich Donín wkonal tyi cesty, totiž do Ra-

kous a Uher 1588—91, do Nmec 1592—93, do Itálie 1594 a pak do

Lorety. (Viz jNIikovcv Lumír 1858). Ferdinand Dohna — Donín

byl presidentem nad appellacemi 1603—1609, pak sudím dvorským a

nejvyšším hofmistrem
;
Jindich byl nejv3'šším soudcem, zemel 1651

a žena jeho byla ddikou po Donu Mart. Huertovi. Rod tento byl

rozšíen v echách, Lužici a v Prusku. Boris Godunovi gratulovat

byl r. 1598 poslán Martin Schiele. Z Prahy vyjel 9. ervence

a jel pouze se dvma služebníky pes Královec, Dorpat, kde byl 9
dní zadržen, dále pes Pleskov (Pskov) do ^Moslay. kam dne 10.

záí pibyl. Cestu zpátení \ni-konal skoro za šest nedl. R. 1602 ubíral

se skrze Rusko do Perská Štpán Kakáš z Zalonkemeny, který

však v Medsku zemel. Poselství barona Jindicha z L o g a u r. 1604

skonilo nezdarem ; zavinila to nedostatená titulatura velikého kní-

žete, ponvadž již ^Nlaximilian I. naz3'val Ivana *) cárem všech Rus
..Kaiser a^ler Reussen", ehož se také dovolával Petr Veliký, když

*) Proti tomu píše Herbestein »Comm. r. M.< str 17—18, vydání 1517
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si r. 1723 piložil název cisask}' — care. P e y e r 1 e, obchodník

z Augsburku, byl v Moskv za doby Lžidmitrije 1606 a Šujského.

Spis jeho byl pi^eložen také do ruštiny; na str. 205 „Zápisk G. Pe-

jerle" praví, že druhý Dimitrij-Samozvanec pocházel z Prahy.

Henkel z Donnersmarcku byl poslán r. 1613 do Ruska, ale

nic tam nepoiúdil. U nho je zmínka o listu velkého vlastence ru-

ského knížete Požarevského, kdy Rusové po dobách rozvratu obraceli

oi své k Habsburkm, chtíce míti bratra Rudolfova za panovníka

(A. Fiedler: Zur russischen Geschichte, Slav. Bibl. I. sv. 19—^42).

Ve stycích Habsbursko-ruských následuje za ticetileté války

dlouhá pausa, teprve z r. 1655 máme italský cestopis Allegretta
de' Allegetia a Lorbacha, který ,,ponašio" Petar Franasovi a vydal

v almanachu Dubrovník 1868 (57—88). Za pobytu svého v Du-
brovníku jsem se marn snažil, abych originál od comta Gozze k na-

hlédnutí obdržel. Cesta Alegretie šla pes Znojmo, Nmecký Brod,

Kolín, eský Brod do Prahy, kde byli pozváni od INIartinice a Kolo-

reda. Úryvky z této cesty jsem již peložil. Studie o tech zprávách

Allegrettiho a Lorbacha by byla velice vdná. Na to následují posel-

stva Jana Krištofa z Fragsteina, dležitá relace Aug. svob. p.

M e y e r b e r g a, o nmž psal také Adelung, ]\Ieyer]>erga doprovázel

Glavinich. jenž pipojil známé ,,Privilegium Gentis Slavorum,

hinc Moscis ab Alexandro Magno concessum" (viz Pervvolf ,,Slované

a jejich vzájemné styky II. 440). Z konce 17. století jsou zprávy

Petra Marcella, Bottoniho, Guzmanna a Lysecka 1675, 2irovského

1684 a Hóvla, Kurze von Senftenau 1691.

Nás by byla zvlášt zajímala „Legatio Polono-Lithuanica in

Moscovia" 1680 sepsaná od T a n n e r a. pražského rodáka, ale

spisu tohoto jsme zde ve Vídni nedostali. Cesta tato byla vykonána

r.1678.

Zvlášt slavné bylo poselství Ignáce Krištofa z Ouarientu
a R a 1 1 u 1698, 1699, když byl uzaven kesanský spolek proti

Turkm.
Byl to krásný, nádherný prvod, který na pání carevny (Petr I,

byl ješt v Evrop) se ubíral skrze zámek, aby jej vidla carevna,

princ a princezny a trval celé tyi hodiny, od 11 do 3 odpoledne.

Byla to bájená nádhera, samé zlato, damašek, sobolí kže ! Také

papež Ouarientovi gratuloval, když se stal císaským vyslancem. Ke
konci tetí relace popisuje zniení stelc, jež obšírn Uí také jeho

tajemník K o r b v Diariu itineris in Moscoviam. Korb popisuje návra

Petra Velikého z Europy a podává obšírné zprávy o ukrutném zni-

ení stelcv. Dílo toto jest velice ídké. Petr si totiž stžoval na

onu partii o stelcích, což pimlo Vídeský dvr k tomu, že dal Di-

arium ono skoupiti a zniiti; proto je tedy vzácné. Korb tu popisuje

onu vozovou hradbu, jež se podobala husitské.

Ze století osmnáctého vytýkáme pouze allianci „tí spodniek",

jak znlo okídlené slovo pruského krále. O spolku rakousko-ruském
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za války sedmileté napsal dkladnou studii Š e p k i n v Žurnále

min. narodna^o prosvšenija ped dvma roky.

Tímto skokem jsme se pi^-iblížili ku korrespondenci císae Josefa

II. s vyslancem jeho pi dvoe petrohradském,hr. Cobenzlem.

Poslední slovo našeho lánku by mli uvedení již „Rusové v Ce-

chách za válek Napoleonských" od Franceva.

K ásti bibliog-r. o panslavismu a slavistice dodáváme lánky
Pypinovy ve „Vstníku Evropy" 1878 a 1889.

Ivan Bunin. Heben.*) Pel. dr. B. Prusík.

Je už dávno ;noc a já stále ješt vleku se po horách k hebenu,
bloudím za vtru, za chladné mlhy a beznadjn, ale pokorn jde za

mnou mokrý, unavený k, zvon prázdnými stemeny. .

.

V soumracích, oddychaje u podnoží sosnových les, za nimiž

zaíná toto holé a pusté stoupání hor, díval jsem se ješt bode na
neobsáhlou hlubinu pode mnou, s tím zvláštním pocitem hrdosti a

síly, s jakým vždy hledíváme s velké výšk}'. Tam, daleko dole, bylo

ješt možno rozeznati plaménky v temnící se dolin, na behu t-
sného zálivu, jenž k východu se rozšioval a zvedaje se mlhav mo-
dravou zdí, na výši objímal nebe.

Ale v horách už nastávala noc.

Temnlo se rvxhle a dle toho, jak jsem se blížil k lesm, vy-

rstaly hor}' mranjšími a imposantnjšími a mezi jejich vrcholky

s burnou stemhlavostí valila se kosými, dlouhými oblaky hustá,

šedá mlha, honná svrchu bouí.

Mlha spadala s výše ostrých štít a svým klesnutím oste po-

sílila zachmuený soumrak a hlubinu propastí mezi horami. Mlha
už zahalila sosnový les, a už pibližovala se ke mn s hluchým, ne-

vlídným šumem sosen. Bylo cítiti pojednou zimní svžest, zavál vítr

a sníh . .

.

Nastala noc a já dlouho šel pod temnými a skuícími stránmi

horského boru, snaže se aspo trochu uchrániti se ped vtrem.
— Brzo bude heben — pravil jsem k sob — Krajina není ne-

bezpena a je mi známa a za dv ti hodiny budu v zátiší za horami

v jasném a vlídném dom. Te se brzo stmívá . . .

Ale prošlo pl hodiny, hodina ... Co minutu se mi zdá, že

heben je dva kroky pede mnou, ale holý a kamenitý svah nemá
konce. Už dávno zstaly dole sosnové lesy, dávno minul jsem nízko

rostlá, bouemi zkivená koviska, a zaínám býti unaven a tesu se

už zimou, vtrem a mlhou.

*) Seznámil jsem tenáe eské Revue s jedním epigonem Maxima Gor-
kého Leonidem Andrejevem, dnes obeznamuji je s druhým epigonem Ivanem
B u n i n e m. Mladý spisovatel, žije v Odsse a vydal práv sbírku svých po-
vídek »Razskazy>, hluboce psychologických to obraz a úchvatných líení

pírody. Dnešní ukázka je z této sbírky.
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Vzpomínám si na pohebišt tch, kdož na této výšin zahynuh,

nkolik hrob uprosted khibka sosen tady nedaleko hebenu, v nichž

pohbeni jsou jacísi Tatai devorubci, shození s Jajly zimní vá-

nicí . . .

Ty hroby jsou už nedaleko, cítím na jak divoké a bezlidnaté

výšin se nalézám, a od vdomí, že kolem m nalézá se jen mlha a

srázy, svírá se mi srdce.

Jak projdu kolem osamocených kamen— pomník, až se ony

jako lidské postavy zaernají ve špinavé mlze? Což opravdu až

o plnoci dostanu se k vrcholku? A staí-li mi síly sejíti dol, když

už i te ztrácím pedstavu asu a místa?

Ale k rozmýšleiní není asu — teba jíti dál.

Daleko v pedu cosi matn se erná mezi letící mlhou . . . Jsou
to njaké tmavé pahoreky, podobné spícím medvdm. Deru se pes
n, skái s kamene na kámen a k klouzaje a zvon podkovami po
holém, mokrém kamení s námahou leze za mnou a já pojednou cí-

tím, že cesta zas zvolna stoupá

!

Zastavuji se a zoufalství se m zmocuje. Tesu se všecek na-

pjetím a únavou, celý odv mi promokl od snhu a vítr jím fouká

naveskrz.

Mám volat o pomoc?

Ale ted už i pastevci zalezli i s kozami a ovcemi do svých ho-

merovských chýží, nikdo by m tedy ani neslyšel.

A rozhlížeje se, myslím si tém s hrzou :— Mj Bože! Snad
jsem nezabloudil? Snad to není moje poslední noc? A jestli není,

pak kde a jak ji ztrávím?

Je pozd, lesy hluše a ospalé šumí v dáli pode mnou. Noc stává

se hlubší a tajemnjší a já to dobe cítím, teba že nevím a;ni o ase
ani o míst.

Te shasl poslední plamének tam dole v rovin a šedivá mlha
opanovala dolinv vdouc, že pišla její hodina — dlouhá a smutná
hodina, kdy se zdá, že vše na zemi vymelo a že už nikdy nenastane
jitro, a že od te budou jen mlhy se množiti, budou bueti lesy a

houš i houš bude padati sníh na pustých vrcholcích hor.

Chrán se ped vtrem, obracím se ke koni.

Jediný živý tvor, jenž se mnou zstal! Als k se na m nedívá.
INIokrý, ozáblý, shrbiv se pod vysokým sedlem, jež nemotorn mu
trí na zádech, stojí tu, pokorn sklopiv hlavu a schlípiv uši. A já
se zlobou trhnu jím za uzdu a znova vystavuji tvá mokrému snhu
a vtru a zinova úporn jdu jim vstíc.

Když se snažím rozeznati to. co m obklopuje, tu vidím pouze
šedou, letící mlhu, a pod nohama cítím kluzkou kamenitou pdu.
Když pozorn naslouchám, tu rozeznávám pouze svist vtru a jedno-
tvárné cinkání za zv.rh.r ... To cinkají stemeny, srážející se jeden
s druhým.
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Ale divná vc, zoufalost dodává mi pojednou síly! Zaínám
kráeti smleji a zlobná výitka komusi za vše to, co snáším, m tší.

Mní se už v tichou resignaci, pi níž s jistým uspokojeiním vidíme

jak hoe vzrstá a jak beznadj nost se množí . . .

Konen heben

!

Te je jasno, že jsem na nejvyšším bodu horv% ale mn — je vše

jedno! Jdu po rovné a ploské stepi, vítr nese dlouhé pruhy mlhy
a podráží mi nohy, ale já na to nedbám. Hluboká noc ovládla svt,

tam dols, v rovinách kde kdo už spí v své malinké chýži, ale já ne-

pospíchám, jdu, stisknuv zuby a bruím, obrácen ke koni:

— Nic neškodí, jen jdi dál. Budeme se škrabat vzhru, pokud
se nesvalíme . . . Kolik už bylo v mém život tch tžkých a opušt-
ných heben! Od útlého mládí vstupoval jsem as od asu v jejich

osudný pruh. Jako noc valily se na m žal, utrpení, nemoci, a bez-

pomocnos, nakupoval}' se zrady od drahých mi lidí, urážky od

pátel, nastupovalo rozlouení se vším, emu jsem pivykl a s ím
jsem srostl.

A vždy sebrav mysl i vzmuživ se v srdci svém brával jsem svou

poutnikou hl.
A cesta vzhru, k novému štstí bývala vysoká a tžká, noc,

mlha a vítr uvítali m na výši, a strašná opuštnost zachvacovala m
nahoe na hebenech . .

.

Nic nevadí, budeme škrabati se vzhru, pokud nespadneme

!

Každému souzeny jsou v život hebeny . . .

Klopýtaje, kráím už jako ve snu. Do rána je daleko. Celou noc

budu muset sestupovati do dolin a teprv za úsvitu snad se mi podaí
usnouti nkde tvrdým snem. Skriti se a cítiti jen jediné: radost

tepla po pronikavém chladu a sladký odpoinek po muivé cest.

Den zas zaraduje m lidmi a sluncem a zas na dlouho m oklame

a pinutí, abych zapomnl na pevály, na hebeny . . .

Ale ony budou zas a nejtžším bude poslední

!

Kde asi padnu a navždy už pak zstanu uprosted noci a vi-

chice na holých a od vk pustých horách ? . .

.

Piotr Chmielovski, Najnov/sze prady w poezyi naszej. Vedle

knihy ÍNIazanowského ,,Mloda Polska'', o níž jsem psal v minulém
ísle eské Revue, je kniha Chmielowského nejzinamenitjší knihou

o moderních proudech v literatue evropské vbec a v literatue

polské obzvlášt. Literární historik, nad nhož dnes v Polsku nemají,

vyslovuje tu soud a nezídka láme i hl nad noWini smn,', které

v obdob i u nás zavládly a VA^plynuvše zanikají v šedi všeobecná.

Paralelou romantismu s modemismem zaíná Chmielowski svou

knihu. JNIodernisty polské roztiuje Chmielowski ve ti skupiny:

první místo zevšednlých ideál místo vA^bledlých hesel, hledá ide-
ály a hesla nová; druhá nevidouc kolem sebe nic sebe hodného
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upadá v pessimismus, vzdychá po buddhovsku po Nirván,
konen tetí skupina z tchže píin co druhá pohrdajíc svtem a

pece netratíc chuti k životu, uchyluje se do íše své fan-
tasie, do ,,komnat duše své".

K skupin p r v .n í náleží pedevším Marie Konopnická, jíž

Chmielowski vnuje skoro celou kapitolu. Pocit nezniítelnosti ná-

rodní, podncování k utužení všech sil, by moc pokroku nepející

byla pemožena, vyvýšení idey lidové co ;nej lepšího prostedku k vy-

bojování si lepší budoucnosti, to jsou zásadní idey Konopmické
vyslovené v její básních.

Jí po boku stojí Jan Kasproivicz, jenž rovnž v lidu a jen v lidu

vidí sílu, která by dovedla zachrániti celý polský národ. On neskrývá

vad lidu, naopak práv proto, že tak velíce miluje ten svj lid, vy-

týká vždy a oste jeho vady, touže vždy po náprav.

Stejiný ton jadrný a zdravý zní z lyry Andrzeja Niemojewskiego,

jehož hlavní motivy jsou vzaty z bolestí, neštstí a úpadku lidu,

hlavn dlnického. Ale on neztrácí nadje a povzbuzuje k úporné

innosti za lepší budoucnost'.

Tito ti jsou hlavními zástupci první skupiny.

Skupina druhá, pessimisté polští, mají dle Chmielowského
své pedchdce už v prvních dobách historie svtové, u Egypan,
Ind i Žid a Rek. V Polsku a za našich dn zástupcem této sku-

piny je Kazimierz Tctmajer, temperament vášnivý, prudký, vybuchu-

jící mohutnými slovy. Jeho epigoni nedosahují mu ani po kotník a tak

možno íci. že Tetmajer je jediným dstojným zástupcem polského

pessimismu v literatue.

Tetí skupina jsou tak zvaní ,,vyznavai istého umní",
tvrci pkná pro pktio samo, Fart pour Tart, ne pak k vli njakým
ideám náboženským, filosofickým nebo snad docela národním. A tu

Chmielowski znovu tídí ve ti skupiny : symbolisté, intuicionisté

a náladovci a individualisté. Toto roztídní Chmielowského pi-
spívá velice k vyjasnní tchto, mnohdy notn zmatených proud.

Symbolistm v ele stojí Miriam (Zenon Przesmycki), jenž

pimkl se tsn k INIaeterlinckovi, vedle nho pak stojí Antoni

Lange, rovnž ctitel a epigon IMaeterlinckv.

Intuice a nálada v literatue polské má za representanta Jií

Žulavského a konen skupina individualistv má za vdce a polo-

hoha. (Stanislava Przybyszewského, jehož zásada jest:

„Já jsem pro sebe jedin. Jsem poátkem i koncem.

Jsem sám s dojmy svými. Vy máte ješt njaký svt
zevní. Já ho nemám, já mám pouze sebe. Já jsem Já.

Já synthesa Krista i Satalna sám sebe ídím . .
."

Celá další kapitola vnována jest Chmielowskim rozboru Przy-

byszewského umleckých zásad i provedení jích v praxi. Kapitola
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ta sama by stála za obšírný referát. Jsou to slova nestranného kri-

tika a to slova lapidámi a pro Przybyszewského a jeho družinu
osudná.

Adolf Dygasiski. Literatuí-e polské zemel v ervnu t. r. v
Grodzisku vzácný spisovatel, básník a filosof Adolf Dygasiski.
Zvnlý nebyl za života svého od vrstevník dosti ocenn, te po
smrti jeho teprv kde kdo uznává, jak nevšední talent klesl v hrob.

Dygasiski zrodil se r. 1839. v Niegoslawicích v ruském Polsku,

studoval v Kielcích gymnasium a ve Varšav universitu. Vnovav
se pouze spisovatelství, byl po njaký as redaktorem varšavského
illustrovaného listu týdenního „Wendrowiec" a nkolik let ídil

v Krakov i vlastní knihkupectví. Než jsa spíše básníkem, než ob-

chodníkem, zakrvácel se pi tomto podniku tak, že byl nucen se ško-

dou se ho zbýti a uchýliti se pak na ves a tam oddati se cele lite-

rárnímu tvoení. A tato okolnos zavinná osobní nehodou, stala se

pro literaturu polskou vzácným štstím, nebo Dygasiski pišel tak

v tsný styk s polskou vesnicí, s polským sedlákem a se svtem zví-

ecím. A v líení tchto tí obor — vsi, chlopa a zvíecího svta —
dosáhl Dygasiski mistrovského stupn, na nmž po vtšin až posud

vbec není dostižen. Dygasiski — píše polský kritik — byl básník

a filosof, zamilovavší si od srdce všechno, co bylo domácí, rozum-
jící pírod tak jak snad nikdo ped ním, vládnoucí istým jazykem
a jemným, vytíbeným slohem, byl to pravý umlec, nespouštjící

nikdy se zetele aesthetické požadavky, jaké klademe spisovateli na-

šich dn. Dráhu spisovatelskou zaal Dygasiski co publicista, —
pipomínám pouze jeho Lužne mysle v postenpie i konserwatyzmie —
pak co paedagogický spisovatel — z té doby pocházejí etné jeho

výchovné spisy pvodní i peložené — , konen pak vnoval se bel-

letristice, a na poli tomto zstavil adu dl, jež sebrány v úhrnné

vydání vytvoí nehynoucí pomník jeho plodné, le ne vždy s dosta-

tek ocenné innosti literární! Jmenuji tuto jen: Beldonek

(1888), Z zagonu i wziku (1898), Z pól i lasów (1889) : As (i8g6)
;

Pióro (1898), Žlamane žycie (1898), MargieU Margielka (1901)

a mi. j. Dr. B. PrusílÁ

*

Báse »Jan Hus« Marie Konopnické. V Helenikách
nedávno vyšlých je pipojeno nkolik cykl hluboce rozjímavých

básní. Reflexe a opravdová filosofie dodávají sbírce této mužské

mohutnosti.

U nás všeobecn by poutala nadšená báse »Jan Hus«, která

je snad již peložena.

Stoje przed wami i milcze. O sedzie,

Wy nie jestešcie dla mnie sadem Boga!
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Wiem, juž sie štos mój dymi, a u proga.

Juž kipi tlum ten, co mnie wiešc na bedzie ....

Ojczyzno moja ! Juž ida momenty
I ostateczne tych dni rozwiazanie . . .

Od Bialej Góry gdzies slysze tetenty,

I od Tábor bojowych surm granie . . .

Lud mój okuty, zabity przekloty . . .

Lecz Ty wyciagasz prawice, o Panie!

Ty Bóg žyjacych i wolnych . . . Ty šwiety !

Mój lud — powstanie!

A konec — — — — — — — — — — — —
A gdyby nawet ten zbór niial tu ožyc,

Chodby wstal biskup, co klatwa dotyka,

Ja wam glejt dajc — nie chcicjcie sie trwožyc.

Dziš Europa juž nie jest tak dzika . . .

Možecie odejšc i spad sie položyc:

Chod by štos gorzal — skad wziac meczennika .'^

Jedna báse má název »Grun\vald«, kde nmecký ád — ne-

sloužící již tchdáž zásadám lidskosti a pravého kesanství — byl

pomocí Cech strašliv poražen.

I nie zgadnie wróg krzyžacki,

Czy go miecz dosieže lacki,

Czy go ramie

Czecha zlamie,

U Litwina nóg.

Helen ica dostala se mn znova do rukou, když jsem vidl
polský peklad 24. zpvu >Jliady« od Lucyana Rydla vPrze-
gladu powszechnem, kde je peklad tento vnován > Marii

Konopnické v jejím roce jubilejním«.

Pogland na šwiat, msíník vnovaný vd, umní a filosofii

života, patí k nejzajímavjším polským asopism. Tak by zajisté

i u nás k veejné diskussi dalo podnt pojednání „Náboženství lid-

skosti." Poláci mají v poslední dob vru píležitost stžovati si, že

se s nimi nezachází ani podle elementárních zásad lidskosti — arciže

ne v naší íši, kde vším právem zbožují našeho rytíského cí-

sae, jak panovník náš bývá nazýván. Pátelé literatury by si mli
peísti lánek slovutného analytika polského písemnictví, P. Chinie-

lowského : Historie v našich povídkách. Vzpomenuv trilogii Sien-

kiewiczovy vede si Chmielowski chronologicky; poíná od nejstarších

djin u jiných národ, pechází na staré polské doby a blíží se stále

více posledním století.

Z Aegypta pejali látku hr. Dzicdiissycki (Svatý pták, za kte-

rého od polských demokrat mnoho zkouší) a Boleslava Prusa
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„Faraón", o jehož cen se kritika velice rozchází. Pak to jde pes
J\Iedy, Rek}^ k ímu. Sienkiewiczovo „Pojme za ním" povstalo prý

vlivem Anatola France. Velikým Slavofilem je Tomáš Jež (Zikmund
Alilkowski), obrovský poet historických povstí a román vytvoil
nejplodnjší polský spisovatel, Kraszei^ski, který napsal také po-

vídku o nejvtším vítzství Polák nad nmeckým ádem u Grn-
waldu, kde je nedaleko ^,proslulý" Malborg; ,,Kižáci" jsou nyní již

dávno v Nmcích velice ctni — ale ne všude oblíbeni.

Hnutí husitské s velikou sympathií a s nechutí oproti katolickému

duchovenstvu (v Polsku), zvlášt proti Zbignvu Olešnickému
(biskupu krakovskému, na jehož dvoe pobýval Dlugosz), zobrazil

v delší povídce Josef Rogos.z ,,Na dziejowera prelomie" 1890.

Zádn dílo v Polsku nevzbudilo již nkolik let tolik vzruchu jako

Stanislava Wyšpiaského „Wesele", jemuž vnovány jsou celé stu-

die. — Delší velá kritika je vnována pekladu Drtinových „Ideál
výchovy", které do polštiny peložila Kietliska-Rudzl?a. Poglad na

šwiat ji svým tenám vele odporuu je. — Mnohé z tená našich

by interesovala krakovská „Krytyka", která pinesla v V. ísle

lánky o vlastenectví a národnosti, dv nové opery polské a filosofii

marxismu. Pojednání Kulczyckého o patriotismu a nacionalismu

mlo by se peložiti a pizpsobiti našim pomrm.

Przeglad powszechny, o nmž jsme již jednou zde referovali,

pinesl nedávno velice pouný lánek Romana Zawiliského, kter>'

zasluhuje, abychom si ho u nás také povšimli. Je nadepsán „My i oni"

a obírá se pomrem Polák k ostatním Slovanm. Je to nkolik po-

zoruhodných slov.

Poláci chovají se sami asto tak, a ostatní Slované také o nich

tvrdí, že Poláci se nepokládají za Slovany a že se rádi v^duují ze

slovanské solidamosti. My, kteí jsme studovali ve Vídni, kde se

slovanská vzájemnost pstuje nejen ideáln v novinách, nýbrž prak-

tickrv' mezi studující mládeží, mžeme dosvditi trpkou pravdu této

vty. Dokud jsme my osobností svou pipoutávali polské studenty

k eskému spolku, že se kavalírští Poláci musili reva.nchovati pí-
tomností v našem stedisku, tak dlouho to ušlo; ale hned pak na nás

zapomnli a zstávali dále jen — Poláky. Toto sobectví polské nás

vždycky mrzelo. Poláci chodili vždycky sami ve fracích, s bílými kra-

vatami jako salonní lvové, mívali vysoké styky, ale o nás ostatní

Slovany se nestarali. Bylo to patrno také o Prešernov slavnosti ve

Vídni, a tím zaíná Zawiliski.

Zawiliski hned s poátku slibuje, že se vyhne politice, která se

o nás slavisty nestará a nemá pro nás porozumní. Zstává na poli

kulturním a literárním.

Poláci se tší zajisté staré a vysoké kultue a znané literatue;

to se jim musí doznati. A proto není v poádku, že oni sami zstávají
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„pávem" mezi národy a skoro nikdo z nich se neinteressiije kulturními

snahami jižních nebo západních Slovanv.

Komu z Polák napadne, aby poslal knihu do eského Musea,

Turanského sv. Martina nebo do universitní knihovny v Záhebe?
Která spolenost uená udržuje styky s ostatními Slovany — ,,žádná"

nebo „nic", anebo bez pessimismu eeno ,,málo" a ,,nemnoho".

O tom, co se dje na Západ, mají Poláci vždycky dkladné zprávy

ale pro vci slovanské nemají — zájmu. Kolika literátm psal již re-

ferent do Polska, Chorvatska, Srbska, Bulharska a Ruska, by mu
byly z;asílány knihy, ale vše marné ; lovk zbyten vyhází skoro celý

honorá na porto. Tak je tomu bohužel i jinde.

Ostatní Slované mají pece v knihovnách svých oddíl ruský,

který povstal ob3'ejn darem; noviny se vymují pece na vzájem,

a zvlášt Cechové jeví veliký zájem o ruskou literaturu.*)

Národové malí slovanští, které hnte bu netolerance jiných ná-

rodv nebo jamo tyranie, touží po spravedlnosti a všichni za ni

bojují již celá století. Polsko, na kterém bylo spácháno dosti híchv
a bezpráví, mlo by se vlastn postaviti v elo tchto malých bojov-

níkv. Této myšlénky, kterou hlásali již první polští duchové, nemají

se na Polsce vzdávati, ale provedení její závisí jen na tom, jestliže se

Poláci s ostatními Slovany navzájem poznají a dohodnou.
Zdá se, že v dob poslední také u Polák svítá. Pedzvstí tchto

ervánk je „Klub slowiánski", který povstal v Krakov za ped-
sedy prof . Maryana Z d z i e c h o w s k é h o. V Krakov, ba i celém

Polsku se ode dávna cítilo paliv, jak je zapotebí takového spolku

v moi ostatních spoleenských združení.

Úelem tohoto spolku je, aby lenové jeho poznávali ušlechtilé

snahy jiných Slovanv a vešli s nimi ve styk. Až dosud informovali

se Poláci o druhých Slovanech z nmecké literatury, ale ta nepodává
úplného obrazu eské nebo jihoslovanské literatury. Nmci dobe vdí,

pro peklady z eštiny nepinášejí; bylo by dobe, kdyby ,,Máj"-

ové nakladatelství také nmecké peklady z eštiny v drobných laci-

ných knížkách vydávalo. Také by bylo dobe, kdyby Poláci, jdou-li

do eských lázní, se nkdy zastavili v eských krajinách a v lázeských

místech se také obais podívali do eské spolenosti.

Kažkým zpsobem je lánek Zawiliského šastným píznakem,

že Poláci se chtí tsnji pikloniti k druhým slovanským národm.
Uznání dosavadní chyby je dobrým zaátkem. Ostatn rádi tuto kon-

statujeme, že jsou mezi Poláky jednotlivci, kteí opravdu milují náš

národ. Doufejme, že budou naše literární styky stále vtší a vtší.

Tak uvádíme, že znova tentb „Przeglad powszechny" všímá si dosti

našeho písemnictví; tli jsme tu referáty o „Osvt", „Vlasti", o gra-

matice prof. Sýkory, dále obšírnou zprávu o esko-polském slovníku

*) Vedle ruské knihovny máme již polskou (vyšla Loutka od Prusa)
a Srbskou.
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prof. Fr. Hor \ . od Magiery a Rylského recensi na Macharuv
„\'ýlet na Krym", kde je naše „eská revue"' laké citována. Poláka
interessovali arci hlavn „Sonety Krymské", jak jsme tuto jíž asem
na to upozornili. Xašince pak velice teši, když je innost jeho v cizin
uznána. Aspo myslíme, že se „eské revui" nedá nikterak vyítati,

že by o polské literatue pinášela málo zpráv, nho docela ..nic", a
si musíme místo vymovati také pro ostatní slovanské literatury.

Karásek.

Srpski književni glasnik. (Redaktor Bogdan Popovi). Již

nkolikráte mli jsm.e píležitost zmíniti se o tomto vzorném srbském

asopise, který je modern redigován, a pi tom má redakce stálé

zení k srbským pomrm a dopliíuje z cizích literatur, co Srbm
chybí. Tak teprve nyní pekládán Daudetv : Tartarin sur les

Alpes. Dr. Bli, žák Leskienv, poíná zde sérii lánk vnova-
ných linguistice; nutno tedy ekati na pokraováni, a již tuto

assiettu jsme ztrávili s patrnou chutí. Zvlášt pak nás zajímal re-

ferát na brožuru P. Orlozie: ,,Skopalská" biskupská otázka, teíy

vci velice aktuelní souvisící s pomazáním Fimiiliana za biskupa.

Laskavostí srbského literáta dostal jsem tuto brožuru, která je

snškou lánkv uveejnných roku 1897 v zašlém ,.Odjeku", na-

míených proti ,,Srpské Zástav" a nyní vydaných a adressovaných

pobouenému bulharském.u tisku. Klidné krve nezachovává hikdo,

a také data Orloviova. kterých k lánku svému o macedonském
sporu užil p. adi, nejsou spolehlivá. Mezi referáty by zvlášt po-

litiky zajímala zpráva o nové knize Xovikova týkající se „Poslání

Itálie" (^lilán 1902, Treves 3 liry). — Z nedávného ísla „Slovan-

ského Vku" se dovídám, že tajemníkem ,,Slovanského klubu" v B-
lehrad se stal Dr. Šajkovi, který horliv seznamuje své krajany

s eskou literaturou a s našimi pomry. Tak peložil ^Masarykovy

lánky o úkolech studentstva a vybral nkteré kapitoly z ,,Xaší ny-

njší krise", jež pizpsobil srbským pomrm.

Letopis matice srpske pináší v nejnovjším ísle informaní

pehled nynjší francouzské literatury od Dra. Skerlie; je to velice

pouný lánek, který by se ml do eštiny peložiti. Letopis pinese

podobné referáty o maarské a také o moderní eské literatue.

Vedle zapoatého delšího pojednání o Bed. Xitsche jsou tu vzpo-

mínky Matavnlja na ernou Horu. [Nlatavulj je vlastn povídká-

em, a patí mezi nejznamenitjší literáty jihoslovanské vbec. Spisy

jeho tou i nejznamenitjší zástupcové vdy hledajíce v nich osvženi.

Kdežto v naší literatue lovk neví, kde by mu pijali delší odborný

referát, jsou na tom na jihu mnohem lépe. Tak ku p. obšírná recense

Jovana Hranilovie o belletristických spisech matice chorvatské za-

sluhuje, aby bvla tuto uvedena. O Maruliov Judit, velice vkusn
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vypravené a opatené vhodným úvodem, budu psáti pozdji. V kru-

zích odborn3xh vzbudí pozornost posudek Vrchovce o knize Rusa
Petrovského ,,0 spisech Petra Hektorovie" (1487—1572). Refe-

renta speciehi zajímal lánek o nkterých obrazích starých srbských

rukopis (Vukovi), z nichž obraz šestý mi na pam pivedl po-

dobný obraz v rukopisu veejné knihovny v Blehrad, Psaltiru,

kde je zobrazeno nkolik figur tanících Kolo. Také toto íslo Le-

topisu se vyznauje jako obyejn hojnými zprávami o literárních

zjevech u Jihoslovati a také z ostatních evropských literatur.

*

Gradja za povjest književnosti hrvatske. (Materialie k djinám
chorvatského písemnictví). Vydává Jihosl. Akademie, rediguje Mi-

livoj Š r e p e 1. Str. 319. Tato dležitá publikace záhebské Akademie
obsahuje nkolik lánkv. jež se pímo nás ech týkají. Jsou to

zvlášt nkteré listy z korrespondence, která je zde hojn zastoupena;

pední zásluhu o to má sám redaktor, jenž tu podává dopisy z po-

zstalosti Dragoile Jarnevievy. Dáma tato je první chorvatská spi-

sovatelka, která se svatou láskou a nezištným nadšením pstovala

chorvatskou literaturu. Korrespondence její poíná již r. 1839, kdy
se Trnski hlásil již mezi literáty. Když r. 1862 poala u nás vycházeti

,,Osvta", jíž bylo dopáno krátkého života, napsala do ní Marie

Fabkovika, cho iditele paedagoí^ia , životopis Jarnevievé. Cteme-li

takovouto korrespondenci, tedy vidíme, jak živ jako v perspektiv

se ped námi otvírá život této doby a neutšeiné tehdejší pomry:
bývá to pounjší nežli studium povrchn psané literární historie.

Zvlášt dležité jsou spisy Dragutina R a k o v c e, který hrál v dob
illyrského hnutí nejvtší roli vedle Gaje. Doba tato není dosud ná-

ležit probrána; Chorvatm scházejí rovnž monografie literární

jako nkterým jiným literaturám. Dopisy tyto vrhly nyní mnoho
nového svtla na pohyblivé desítiletí 1830—40. Jak ti chudáci re-

formátoi jazyka i pravopisu, sami ješt musí bojovati s vlastní

mateštinou

!

Gáj si pinesl do své domoviny myšlénky Kollárovy a v dob
první blahodárn psobil v duchu zásad nadšeného Všesláva. Ale po-

zdjší jeho innost jako officiosa nezstala Chorvatm v dobré upo-

mínce ; charakteristickým lánkem pro nho jest dopis z r.

1837 poslaný z Vídn na redakci c. k. priv. illyr. „National-Zeitungu"

v Záhebu. Gáj vytýká redakci, že pinesla peklad Šafaíkova lánku
o „Obraze emoboha v Bamberku" od Babukie.; taková vc prý

mže zajímati jen Nmce neb uené Slovany; se stanoviska redak-

torského ml Gáj úplnou pravdu. emoboh*) je pedmtem vše-

slovainské mythologie; co prý ,,naši lidé znají o mythologii''; mimo
to nastaly zcela jiné asy. Nyní následuje charakteristika Kollára. —

*) Jak privátn víme, Šafaík nerad mluvíval v pozdjších letech o tomto
lánku, který napsal patrn za vlivu Kollárova.
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„Kollár — který je jako básník v e 1 i k v, jako historik m a 1 ý, a jako
politik nejmenší,**) skoro nám vaz zlámal preclikatorskou

ostentací ; sute sami, dostaí-li po nmeku chtíti zaslepiti — ma-
arskou censuru ; u dvora nejsou drátai."'

O Safaí-íkových „Bolcích'' vyšlých v ^lusejníkú poznamenává
strašpytel-Gaj takto: ,,D e Terra Boiki od Šafai-íka má se to

rovnž tak, nejen je nám škodlivá, nýbrž i d v o r s k ý m Slova-nm velmi nevítaná rozprava, podle níž nás chce uiniti ruskými
kolonisty." Je vidti, že byl Gaj opatrný tichošlápek, ale zárove
z úsudku jeho je patrno, kolik duševní síly a nadliského nadšení vy-

žadovalo studium slavistiky od tch, kteí se jí vnovali.

Interessantní jsou listy Rakovce a Šafaíka. Rakovec píše ze

Záhebu Safaíkovi do Nového Sadu nmecky. Dopis týká se me-
triky. ,,Vážnost, které se Šafaík v ueném svt jako spisovatel

tší, pimla Rakovce, aby ho nkolika ádky obtžoval, ponvadž
ho trápí rzné pochybnosti stran naší slovanské prosodie. Rakovci
se zdá, že ecký vzor je slovanskému verši pimenjší než-li n-
mecký princip, nsbo slovanský verš dýše v eckém odvu volnji než

v drsném germánském kyrasu tónu. Rakovec znal již historickou

balladu Safaíkovu ,,Oldich a Božena", ale jinak si nevdl v této

otázce porady, ,,ponvadž zde na slovanské knihy ješt velice chudi

jsme", aby mu Šafaík tedy poradil. V Chorvatsku pn,'' zaíná
Palma buditi z hlubokého spáinku. Mimo to se stala veliká, dle-
žitá událost; Chorvaté jsou plni radosti nad tím, že pijali eské— \
Byly to doby naivného nadšení.

Šafaík odpovdl, dn? 24. bezna 1833, pár dní ped odjezdem
do Prahy. \^-slovuje se pro kvantitu, ale v pouhých rynnovakách
(Reimereien) možno se íditi p í z v u k e m. ,,Tak veršují eši, a

to se zdarem." Pak vypoítává, kdo v echách již psal o prosodii.

„Nkteí Anon3-mové vyndali esky : Poátkové eského bás-
n i c t w j, \v P r e š p u r k u 1818, 8". Dokazuje se tu poteba ecko-
ímské prosodie pro eský dialekt. Y asopise Krok w Praze 1822

je nkolik lánk o prosodii a metrice. Já jsem zrovna napsal pojed-

nání o illyrsko-chorvatsko-slovinské prosodii podle ecko-ímského
zpsobu, který ješt toto léto vyjde. Fará Holý z Horních Uher
pedeslal ped svými „Rozlinými básnmi" (Ostihom asi 1824)

také prosodii. K a t a n c s i c h o v y Fructus autumnales znáte ; lze

je dostati v Záhebe u Supaná. Jungmann ve své V3"bomé ,,Slo-

Avesnosti w Praze 1820" pojednal také krátce o prosodii. Básn s verši

mohou se zakládati na pízvuku. Obou method se pidružuje náš ne-

smrtelný pvec Jan Kollár v Pešti. Píše v hexametrech podle

ecko-ímské prosodie a sonetty podle pízvuného principu. A básn
Jeho budou zajisté déle žíti než naše ubohé ujamené národy /omi-

**) Dobrozdání KoUárova z r. 1849 jakq^ nový píspvek k politické in-
nosti Kollárov jsem zadal letos v únoru v eské Akademii.

59*
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lionové s chestícími otrockými okovy. A nyní následuje veliká, ve-

liká pravda, kterou pronesl Šafaík: ,Já si vážím obou prosodií, jen

když jsou básn dobré. Nedostatek básnického talentu nenahradí

žádná prosodie." Konen žádá Šafaík Rakovce, aby mu podával ob

as zprávy o chorvatské literatue (do Prahy, Štpánské ul. . 646),

ale aby psal chorvatsky. Podepsán P. J. Schaffarik.

Pozoruhodný je projev Stanka V r a z a, který r. 1834 ze Št,

Hradce odporouí Rakovci a pátelm svým, aby mli za vzor všude

jazyk eský, který je chorvatskému tolik podoben. Také prosodie

eská je zárove i chorvatská. Chorvaté mají studovati esky, lépe

se seznamovati s naším jazykem, a svoji e podle eské syntaxe

urovnávati. ]\íimo to se mají Chorvaté starati o národní divadlo, aby

eši nepsali: ,.na weegném diwadlc (v Zagrebu) nmina panuje"
— citováno zcela správn po esku. Jak známo, psal St. Vraz zcela

správn po esku. Z jedné poznámky je vidti, jak dkladn studoval

i „asopis museum eského".

R. 1840 žádá Vraz Rakovce, aby v ,,Danici" uveejnil zprávu

o rozn.Juv opata Pogledi^e, který v ím mluvil s ]\íezzofantim

„ilirski". Delší pojednáni o kardinálu Alezzofantim vydal brixenský

gymn. iditel j\í i 1 1 e r r u t z n e r, bývalý generální sekretá vatikán-

ského konsilia, o nmž jsem psal v lánku o Havlíkovi. Když jsem
loni koncem íjna staikého pána znovu v Neuštiftu navštívil, vy-

právl mi mezi ji:iým, že mu Mezzofanti sám ekl, že eský jazyk

patí k nejtžším eem, jež prý z.ná. Jednou na svátek Ducha sv.

v shromáždní kardinál pravil nejpednjší kardinál, že mají mezi

sebou živý slovník a mluvnici všech možných jazyk, narážeje tím

na JMezzofantiho. Mezzofanti byl malý staeek, velice skromný, ale

hned vtipn italsky odpovdl : ,,Bohužel již ve špatné vazb".

R. 1845. odporouí \'raz Rakovcovi
,,
pítele, censora a biblio-

thekae vídeského, p. dra. Miklošica" — ve \^ídni i n rébus s 1 a-

V i c i s u n i c um o r a c u 1 u m. Vraz sám zamýšH jeti parolodí do
Lince, odtamtud po železnici do Budjovic, a dále do Zlaté Prahy.

Tam prý poká, až se slavnostn oteve dráha mezi \^ídni a Prahou.

Z Prahy se vrátí pes Olomouc, Brno do \^ídn, trochu se poohlédne

po Morav; dále do Požunu nebo do Hradce.

Redaktorovi, prof. akad. Srepelovi písluší na sešitu tomto vbec
lví podíl. Tak ku p. sebral perzné památnosti z doby illyrské jako

ku p. pozvánky, píležitostné básn, jako když se Gaj r. 1841 vrátil

z Dalmácie, vítal ho Stoós mezi jiným takto.

Iz Zagorja od prestara

h a, Lehá, M e h a grada

podle bžného na jihu podání, že se ti brati, ech, Lech a Mech
(Moskvan) narodili v Starém gradu u Krajiny. Ješt Kollár v Ital-

ské cest byl nadšen, že spatil místa, odkud tito bratí pocházeli. Pa-
trný vliv Kollárv prozrazují tyto verše:
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Zar Slavjani svi po svtu,
Ki se za svu májku brine,

Budu dali, da u cvtu
Sjajna Slav ki pogine . .

.

Slavnosti Maruliovy daly vznik celé literatue; nyní vydána
„Judita" od Chorv. Matice, Šrepel psal o ní delší pojednání, a zde
je od nho uvei^ejnn dosud neznámý spis ]\Iaruliv: De ultimo
Christi indicio" nalézající se v Benátkách; je to dležitý píspvek
k poznám Marulie ; o vydáních

,.
Judity" tu píše Breyer. ^Mimo to

uveejuje Šrepel divadelní kus z r. 1804 a náš Ferdinand M en í k
chorvatskou Batrachomvomachií psanou podle Folengovy „Moscheí-
dy" od Jiího hrabte Kaie. Rukopis se nalézal v pozstalosti Mi-
klosichov.

Nejpednjší znatel dubrovnické literatury, dr. ešet ar
otiskuje zde dosud neznámou knihu z r. 1592 tím dležitou, že je

psána v prose, a dubrovnická literatura je na spisy prosaické velice

chudá, dále písn Ivana Laurentina Regina, kancelaria

dubrovnického v X\'. století, slavného humanisty. Rukopis tento

nalézá se z pozstalosti Dum Luky Pavlovice u dra. Gracie. Refe-
rent vida z poznámky prof. Jireka v Archivu XXI. dležitost tohoto
rukopisu, byl první, který ml rukopis tento v rukách, pomáhal jej

hledati v bednách, opsal všechna záhlaví, z nichž se dal sestaviti á-
sten životopis tohoto humanisty, opsal dále nkolik básní latinských

a italských, jež se vztahovaly na Dubrovany. Zprávu o tom podal
ve ,,\'orberichtu" Balkánské kommisse, pi emž mu data životopisu

poskytl slovutný professor K. Jireek. Iv. Laurentius bude zajímati

velice pátele humanistického hnutí, kteí budou zajisté litovati, že

dr. Rešetar nevydal všech básní Laurentia Regina. Prof. Šrepe-
lovi patí uznání za redakci „Gradje".

Maria Schutz na Semmerinku. Karásek.

Bled.*j Rok od roku stoupá poet eských turist do Slovin-

ských Alp, rok od roku vliv eský na povolný lid slovinský jasnji
vystupuje do popedí. A jako pravá perla krásného Slovinska mže
býti oznaeino jezero Bledské, ztulivší se ve stín velikán, jimž cti-

hodný Triglav vévodí. Bled bývá stediskem eských turist po Slo-

vinsku a to zcela právem. Je to nejen rajský koutek pírody, než
i pro turisty vhodné východišt pro delší horské partie. Pohodlnjší
naleznou na Bledu adu zcela nenamáhavých procházek; jen chze
okolo jezera trvá as pldruhé hodiny a je velmi vdnou: odevšad
skytá se zraku rozkošný pohled. Brzo na starý hrad na strmé skále,

brzo na útulný kostelíek na ostrov, pak zas na adu vili a hotel
a konen na vnec hor hluboko do léta zasnžen ;ch. Co chvíli za-

* Doporuuji vele pt blikai vydanou letos: Bled in okolica. Založila
Blejska Obina. Ljublana 1902.
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vzní z ostrova hlas zvonku . . . Poetická nálada se Vás zmocní. Ti

poutníci plující na ostrov v pevném pesvdení, že zazvoní-li zvon-

sem vyplní se jim nejtajnjší jejich pání . . . Pak zas zvonce stád

pasoucích se nad \'ámi .na travnatých stráních. Vte, že v tomto

údolí cítiti se budete šastnými.

I lid je tu dobrý. Ped nedávném neznal skoro jiných hostí než

Nmce, zízením eského odboru Slovinského planinského družstva

vehnán byl na Bled celý proud eských turist a tím lid zaíná cítiti

taky trochu slovansky. Jde to ztuha, ale jde to pece. Tam kde ne-

byly jiné nápisy než nmecké, (v krámech, na hostincích a j.) stálou

poptávkou vynuceny jsou už nápisy slovinské, hostince s obsluhou

slovinskou stále se ntnoží. Co ist slovinské hostince doporuuji

Peternela (župan obce Bledské), Petrana, Sekovanie a Jaeklera.

V ostatních hotelích a hostincích je obsluha po vtšin jen nmecká.
Tyto mnou uvedené hostince nejsou drahé, jsou velmi dobré, ob-

ansky vedené.

Nejlepším vdcem pi etných, vdných výletech kolem Bledu

bude dojista kniha, již sepsal A. Mikuš a již pod názvem ,.Bled in

okolica" vydala o letošních Svatodušních svátcích Bledská obec

k uctní sjezdu slovanských žurnalist, jenž na jeden den též na Bled

zavítal. Knížka je ozdobena krásnými illustracemi, které už samy
jsou s to, svésti \'ás k návštv tohoto ,,bisera med biseri Kranjské"

(,,perly mezi perlami Krajiny"). Na p. obraz vodopádu eky Ra-

dovny (Vintgar). obraz jezera Bohinjského, vodopádu Savice, mo-
hutného etzu Triglavského, to vše pímo nutí k návštv míst tak

pírodními krásami obdaených.

Jezeru vévodí hrad, na strmé skále stojící šedá budova. Tu te-

petala se ímská orlice, tu r. 1004 usadil se biskup. Turci nejedinou

hrad poboili, dnes pak je hrad majetkem Nmce A. Muhra, jenž

vnoval ho rakouským, nemocným dstojníkm. Danajský to dar.

Pokoje plísní páchnoucí, a denn cssta do strmého vrchu pro chu-

ravé není píliš lákavou.

Pod hradem skoro zakryt kei stoji malý pomník velkého slo-

vinskéhio poetv Prešerna. Obyejn opuštn, ozdoben byl letos za

sjezdu žurnalist vncem eských noviná.
etné boudy, otevené a jen záslonami kryté, vzbudí Vaši po-

zornost: jsou to obydlí Riklian, ili klient povstného Rikliho

léitele vzduchem. Chcete-li se vykoupati jsou Vám k disposici dv
velké plovárny a projíždku lokou nabízejí Vám z etných lodnic.

Kou z továren a parník tu neuvidíte. Je to ješt nedotený, istý
kraj. I železnice je od Bledu pes pl hodiny vzdálena.

Klima bledské je znamenité. Stední teplota letní je 10.6^, noc
a den m.ají pimen stejnou teplotu, mlhy a dešt v lét jsou ídký.
Vzduch je tu vzácn istý. Anemie, neurasthenie a neuralgie, exu-
daty, rachitis, kožní nemoci i bronchialní katarrhy, to vše se s nej-

lepším zdarem léí na Bledu.

' Dr. B. Priisík.
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LITERATURA ESKÁ.

Prof. Dr. Josef Durdík zemel po dlouhé chorob dne 2. er-
vence r. 1902.

Nejen pro veejnost nýbrž i pro svj úad uitelský byl Durdik
mrtvý muž skorém již po dv léta.

Život Durdíkv b}*! bohat prací pedevším. Málo který z na-

šinc vykonal tolik práce, a máme hezký šik bohatýrských pra-

covník od dob svého vzkíšení.

Durdík vždy poítán bude v adu nejpilnjších, nejhouževna-
tjších, nejvytrvalejších.

Velká energ-ie jest základní rys povahy Durdíkovy. Jen touto

energií dopracoval se vynikajícího svého postavení v naší spole-

nosti národní, v život vdeckém i umleckém. ]\Iusil asto nasaditi

veškeré síly a než dobyl si pevné posice na kathede universitní, byl

jeho život jediný boj. Nepestál zápas ten, teba se obrátil cestou

jinou i v letech pozdjších, nebyl ovšem více rázu existenního, ale

vyerpal síly a stlumoval ohe nadšení stejn.

K energii D. pistupoval jeho ohe. Bylo teba znáti Durdíka

ped 20ti lety, jak jej znala generace pisatele tchto ádk; mládež

dnešní znala již vyhoelou sopku a nedovede si udlati pojem o

velosti a ohni, jakvni sálal ve svých veejných výkladech a k jaké-

mfu strhoval své posluchae navzájem tento plamenný rhetor.

Vydání knihy ,,0 poesii a povaze lorda Byrona'' bylo

vrcholem této skvlé periody v život Durdíkov. Ctte dnes knihu

a sdílí s vámi ten žár, který- prochvíval nitro jejího autora i po

letech. Ale i zde již máte jen polovici požitku, slyšeti tyto vý-

klady bylo nutno, aby obraz Durdíkv byl úphiý a celý.

Tím jsme se octli u hlavního jádra celého významu Durdíkova.

Propagátor, popularisator vdy a umní v nejryzejším a neušlech-

tilejším slova vý'znamu. Nadšený obránce obou, nco apoštolského

a všteckého najednou v tom stále sálajícím ohni, nco blízkého

Rustonovi neb Ermersonovi.

Tvoivost pvodní, a již badatelská neb umlecká inebyla dána

Durdíkovi v prv^ní ad. O tom svdí jeho díla vdecká a ješt více

básnická. Co sám tvoil, byl vždy reflex neho, co stálo nad ním.

nkdy šastný, psobiw, ba v našich úzkých pomrech i veleužitený

reflex, ale vždycky jen reflex. Teprve v tlumoení a výkladu my-

šlének jiných nalézal D. sebe a jeho myšlení a cítní se rozvíjelo na

podkladu jiných myslitel a tvrc, ale vždy spíše tak, že dovedl

svých vzor býti více nadšeným apoštolem, než-li obratným imi-

tatorem.

Ob jeho tragedie Stanislav a Ludmila i Karthaginka illustrují

Durdíkovu ,,pvodnost" znamenit.

Proto také v samé filosofii, oboru jemu vlasmím. byl Durdík

spíše šastným vulgarisatorem starších mistr, než originelním my-
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slitelem. Zato pirozeno, že spisy jeho v oboru tomto tíhnoucí k me-
thod historické a exe.g^etické stojí výš než ony. kde ml v základy

njaké discipliny býti vdecky odhadnuty a prohloubeny. Tak jako

esthetika i jeho poetika jsou dobré ano výborné knihy pro lid, pro

vzdlanjší publikum naše, které chce býti poueno o tchto vcech
doma, než základní a smrodatné knihy nových ideí k budoucnosti

obrácené.

Jedno vždy zstane Durdíkovi : Jeho styl. Vypracoval si jej sám.

On b}'l dílem jeho bytosti a jeho života. iMalebný, sytý, vše poste-

hující, nikdy nudný, naopak místy i vzletný a hlaholný, byl pravým
odleskem jeho pednesu. Pro nkteré vci a pojmy ml DurJík pi
tvoení slov nejen v krásovd ,n3-brž i v jiných oborech vdní
ruku neobyejn šastnou a jemný takt a cit. Leckdy ovšem i ten

mu selhal, ale vtšina jeho stvr se ujala a to jest nejlepší dkaz
jich schopnosti životní a šastné ruky jejich tvrce. Bylo -v Durdí-

kovi jako v celé ad našich vynikajících muž kus filologa.

Ješt jedné oblasti našeho literárního života dotknul se Durdík

tak intensivn, že ji své doby rozvíil ke dnu. Je to naše kritika. Jisté

dob byl Durdík vdcem, jehož vývody mly pee autoritv všemi uzná-

vané. Neien že zasedal v etných porotách dramaticHxh konkurs,

ale co hlavnjší, že psal o elných zjevech své doby literám; :h a

divadelních obšírné, dkladné stat kritické, které daleko vynikaly

nad úrove denních, bžných referát a sebrány v knihu (Kritika),

jsou dležitým poniníkem celé epochy, ukazujíce její smry a prou-

dní ovládané duchem silným by ve vleku jednostranném urité

školy neb discipliny, ale duchem vždy logickým a svrchovan spra-

vedlivým.

Stopy innosti Durdíkovy svítí a budou svítit ješt daleko a

dloho do zkypených brázd našeho literárního a umleckého ži-

vota. Nejedná generace šla a jde v jeho stopách a v celku a;ni obra-

zoborci pozdjší, kteí pišli po nm. nedlali v oboru písné vdy
více než on, byli také pedevším jen popularisatory a vykládai

systém cizích.

Nemá to vvznííi výtkou, nýbrž jen konstatováním pravého stavu

vcí, aby památce Durdíkov nebylo, jak hust dlo se za živa, ubli-

žováno po smrti. R-

PEHLED DIVADELNÍ A HUDEBNÍ.

NÁRODNÍ DIVADLO.

Revisor. Veselohra v pti djstvích. Rusky napsal Nikolaj Va-

siljevi Gogol. Nov peložil Ignát Hošek. (Óne 24. ervna; nov
studováno)

.
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Emigrant. Drama Aloise Jiráska. Xa oslavu mistra Jana Husi,
dne 5. ervence.

Byl to Gog-ol, který naší divadelni Titanii podal rozarovný
kvítek a tak zbavil ji tžkého sna letních veeru na sklonku sesony,
do nhož upadla Raimundovým „Aíarnotrattiíkem"" a jehož nejhroz-
njším peludem po „Kontroloru spacích vagón" byl zajisté „Sla-
mný panák", od falešn peloženého titulu až vo poslední slabiku, ne-
místná to applikace pro scénu Xár. divadla. Doufejme, že tento ža-
lostný úlovek z francouzských niv bude posledním peinem onoho
ducha, který obstarává té doby úkol francouzského akvísitéra pro
Nár. divadlo.

Stejn špatn jako ve francouzském repertoiru vyzná se správa
naší zemské scény v ruském kalendái, sic by nebyla odložila oslavu
Gogolovu ,.ad calendas hungaricas". Le vdn sluší uznati, že co
nejskvleji osvdilo se tentokráte „nonam prematur in hebdoma-
dem", a že veer ztrávený dne 24. er\Tia s ,.Revisorem" odškodnil
nás vrchovat za trojí, tveré premiérové zklamání pedchozí.

Slib oficiálního „Tvkziaktí", že pedstavení Gogolovy veselohr\'

bude jist psobiti dojmem premiéry, dodržen byl i tím nadbytkem,
že to byl dojem dobré, ano výtené premiér\'. Z bohaté klaviatury

nkolikaoktávové. na jakou iní nárok Gogolv Revisor, ani jediný

ton neodepel plnou ozvnu ; každý z peetných aktér byl v akci.

takka náruživé; umní, z vlastní osobnosti posk}^tnouti tvrí formu
osobnosti, geniem vysnné, slavilo tentokráte opravdové triumfy,

upímn eeno, zdálo se nám cosi toho veera o ideálu málem do-

saženém.

Toto ,.málo" bylo co nejmenší u pedstavitele nejobsažnjší
role celé veselohrv, p. Liera, jehož zpsob podání, ponkud utkvlý
a na variace nepíliš bohatý, pilehl obdivuhodné k pudové brutalit

Antona Antonovie. Trojí nuance, zbablé úzkosti. vítzoslá\'y' a zdr-

cenosti, v nichž pohybuje se postava inovnického poloboha, Gogolem
popraveného, doznaly bez sporného vystižení nAmjším interpretem

první úlohy v ,,Revisoru", nehled k reminiscencím na pedchdce
p. Lierova.

Abychom se ješt jen namátkou zmínili o ostatních úlohách

pedstavení, od nhož nás dlí již více než msíc, musíme po spravedl-

nosti jako jeden z nejpednjších výkon oznaiti Annu Andrej evnu

pí. Hbnerové, tohoto z neetných intuitivních talent dnešního en-

sembl dramatického, kteréž hrají s nkolika odlišnými rejstíky a

dovedou býti pokaždé jinými a trefn jinými! Také p. K. Mušek,

jakožto Ivan Alexandrovi Chlestakov. ml šastný veer, a ponvadž
se toto štstí jeho opakovalo již nkolikráte, lze nyní doufati, že už

bude stálé!

Bylo by nutno opsati divadelní ceduli, kdyby se melo dostati

každému z památného pedstavení po náležité zásluze, a jestliže jest

mimo to ješt jedna všem spolená zásluha, je to nedílná zásluha
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výtené souhry, tohoto kontrapunktu dramatické symfonie ! Znl
tentokráte k nezapomenutí

!

Bylo-h tedy jak eeno jakési znanjši opoždni v dochvil-

nosti oslavy Gog^olova jubilea, nelze co do pesnosti asové nieho vy-

týkati datu, na nž položeno slavnostní pedstavení v pedveer Hu-
sova dne. Že k nmu zvolen Jiráskv ,,Emigrant", náleží k momen-
tm, k nimž teba pvodcm gratulovati.

Padá zcela mimo rámtec našeho referátu, rozbírati tuto histo-

rické drama Jiráskovo; znamenalo by to, pikládati na ohe, jehož

sálání všichni až v samém srdci cítíme. Jiráskv ,,Emigrant" ti

dob}^ obkroil. Pro jeden ze svých historických mioment zvolen

k oslav jména Husova, z druhého gigantickým dechem dýše na nás

djinné faktum našeho národa, a co do tetího, pekvapuje shoda

dramatického ústedí ,,Emigrantova" s dnešním dotyným stavem

politickým až k ustrnutí ! Vždy dnes z tch jistých stran slyšíme už

i ty akcenty vysoce dramatického konfliktu mezi Peškem a Peškovou

z jedné a mezi Peškem a P. Bonaventurou z druhé strany, i aby z-
stalo pi tchto naznaených poátcích, k tomu jest drama Jiráskovo

velice pípadným ,,memie.nto" . . .

Pedstavení bylo pro pana ze Steinsberka triumfem závidní

hodným. Umlec tento, jehož talent vyvinul se až na roven jeho

osobním prostedkm, tak divadeln velmi šastným, pomáhá vydatn
nésti architráv dnešního prelí ,. Národního Divadla" a v niem ne-

zadá svému protjšku z ,,Emigranta" p. Vojanovi.

Oba ruku v ruce dovedli vystoupiti na výši, na níž autor vy-

zdvihl vrcholy svého dramatu. V málo kterém jiném kuse znamená
dramatický konflikt doslovn ,,spor" tak, jako práv v ,,Emigrantu"

a z tžká lze uvésti hned píklad jiné hry divadelní, v níž by šlo tak

krut písn o duši, o život, o srdce, o rodinu, o svdomí, o obec,

o vlast, jako práv v „Emigrantu", nikde nestídá se souhlas divák
mezi kladem a protikladem obou princip tak rychle jako ve vášni-

vých stichomythiích mezi Peškem a Boinaventurou. Pánové Vojan

a Steinsberk pinesli akcent každého slova knihy ve vzorné úmrnosti
stupování. Prudká dialektika tchto scén dodává sice ,,Emigrantu"

jeho vzácnou divadelnost v ad první, selhala by však, kdyby ob
tyto elné úlohy byly v rukách slabších, než v jakých se nalézaly.

Nejlepší uznání zasluhuje Pešková pí. Dvoákové-Danzerové.

Povaha této ženy a matky leží vážené umlkyni naší výborn, už tím,

že není v ní jiných le realisticlc\-ch affekt a jen lidského pathosu,

kterýž nesvádí k falešným hmatm. Hra pí. Kvapilové jako vždy, také

tentokráte prýštila z ryzího i bohatého zídla umlecké duše. Scéna

shledání Peškovy dcery s otcem, v níž každý í nejnepatrnjší posun

pedstavitelky jest výsledkem duševního boje a pipraven umlecky
založenou spekulací, náleží k nejkrásnjším v<^konm pí. Kvapilové.

Že pp. Mošna, Sedláek, Havelský, Želenský, Focht, Mušek jako

vždy byli na svém míst, a že zejména p. Mošna usedavou larmoyancí
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nešastného staíka podal V3'born odpozorovanou studii lidovou, zby-

teno podotýkati. Pan Inneman byl ve své roli novým a poínal si

výten.
Statené režii (p. Kvapil) náleží za oba veery obzvláštní po-

klona, aranžérm jevišt a dekorací uznání svrchované. Zimní ne-

as v Enligrantu podán tak su^gestivn, že pi východu z divadla

teplý veer až pekvapil. Nerozpustnost divadelních vloek v teplé

jizb u Pešk demonstrována na vlasech a šatech Peškových sou-

druh déle pl hodiny. Takový sníh dlužno ped vstupem dkladn
setásti

!

Celkem dlužno íci, že v letošním prohlubování Husovy oslavy

divadlu na hloubce nescházelo ... K. M. apek.

PEHLED UMLECKY.

Rodinova výstava. Komu se udalo, navštíviti Rodinovu výsta-

vu na jejím sklonku, a tu poprvé peísti si oba úvody ke katalogu

výstavnímu, tomu ,,upatrnilo se", (abychom mluvili ,,geniovou ma-

teštinou) že mnohdy staí dva msíce, aby ukázaly efemérnost kata-

logisovaného vzletu. Zejména lánek první, ,,Geniova mateština"

nadepsaný, te se dnes jako anachronistická studie, dnes, kdy se

v Praze požívá Rodin už beze zmatku prvních dn výstavy, rozžhave-

ných mistrovou pítomností. Tentokráte, v dobách píští díla Rodino-

va do Prahy, byl takový výlev kalamáe, lávou vroucího, oprávnn
a porozumn jakožto výkon a ukázka síly v umlecké apercepci u nás

neoprávnnjší.

Kdož medle ml u nás býti tlumoníkem mluvy geniovy, než

majitel jediného exempláe slovníku genialnosti u nás, v nmž se

vyskytuje dokonce i superlativ pívlastku .,vný", které jiné péro

mlo nás pivésti k porozumní ,,mateštin genia" jazyku vnosti,
kterému se teprve musíte uit naslouchat a rozumt, ponvadž jste

mu odcizeni lety a lety malosti, jalovosti a plochosti" . . . ,.jemuž ne-

mžete porozumt díve, . . . pokud mu nebudete naslouchat ušima

svých koen, všemi póry své prabytosti" ...!!! než ono péro, jež

mezi prsty svého majitele narstá v rozmr}' Kleopatiny jehly, osa-

mle trící z naší eské malosti, jalovosti a plochosti, a kteréž svým

,,prologem k výstav Rodinov" provedlo nelítostný škrt kížem krá-

žem bídáckou tou vlastenskou plastikou domácí, jež na prvních

stránkách katalogu Rodinova ukázalo, že máme sice jednoho Rodi-

novi koíngenialního kritika, který mu dovede odpovdti ,,genial-

štinou", že však u nás každý, kdo po hlín ruku vztáhl, francouzské-

mu obru voln projde pod prohbím chodidla, aniž by se ho teme-

nem své hlavy dotkl ! ?

Péro to napsalo: .,Ped Rodinem musíte se nauit odvaze obdi-

vu a odvaze nenávisti, bez nichž nejste umleckým lidem, ale
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beztvarým blátem, ped Rodinem musíte se vychovat na poctivou a

vrnou resoinanní plochu pro píští svoje veliké tvrce, na

pevnou mateskou pdu pod nohy svého budoucího obra ..."

Aby se porozumlo bližší adresse této nenávisti, a zmírnme hyper-

bolu jen v pouhou nelásku, setkáváme se v druhém prologu ku kata-

logu s komentáem k tomuto místu. Cteme tu: ,,A jdte nyní na-

opak postavit se k takovému dílu Rodinovu — Balzaca, Evu, Calais-

ské zvlášt vyznauji — postavte se ped n bez toho hrozného ped-
sudku, který ve vás jako zbytek vašeho školení žije, a

k t e r ý m u s í t e s e t á s t, c h c e t e-1 i nové chápat..."

Pi ísle i6. „Kovový vk", praví se v katalogu: ,,V duchu so-

chaov byla tato figura znakem Stvoení; byl to jeden z kamen
vržených Deukalionem, které se stávají lidskými tvory a bolestné

povstávají ze zem." Jako tato pekrásná socha, která se stala e-
ským majetkem, má se k Rodinovi, takový pomr panuje mezi

prvním tvorem a Deukalionem, takový pomr jest i mezi doteným
žákem, stžujícím si na hrozný zbytek svého školení, a jeho mi-

strem . . . Byl jednou jeden mistr, který ml žáka, velice milého a

drahého. Kdosi navštívil dílnu obou a tázal se: ,,To je tedy, miste,

váš nejlepší žák?!" A mistr vece s pohledem nevýslovné lásky na

mladém muži spoívajícím: .,Mj žák? Holeku, to není žák, to je

p a n žák !" A tento žák sám stal se mistrem. —
Le dosti ! Zdá se, že sami zabidáme do osobností ! Nelze to

popíti, ale konáme jako všude jinde jenom práci železné nutnosti.

Poznáváme, že nezbývá už nikomu jinému než práv nám, abychom
poukázali na zjev, který tak tsn souvisí s výstavou Rodinovou,
jako její katalog, který stal se epilogem domácí plastiky. Brzy bude
výstava trvati dva msíce a skoní a všem, kdož pilévali do hmí-
cího vodopádu velezasloužené chvály Rodinovy, jejž staviti našim

svatokrádežným rukám ani nenapadá, ušel tento zjev. Snad proto,

že jest nejmén pkný ze všech okolností, výstavu tuto provázejí-

cích? A nemáme vzdor tomu tolik povinnosti k domácí pi«áci, k mi-

strm jejím, o nichž pece víme, že aspo jedním jménem pispli
k rejstíku svtových jmen, abychom se jich zastali proti pokusu
horeného exstatika, kterýž mezi psaním ani nepotebuje ustati, a

jen jediným, ponkud ,,nervnjším" (vzato z genialštiny) pohybem
své acké plece povalí piedestal o nmž jsme se domnívali, že zbu-

dován z balvaníí nesmrtelnosti ! ?

Ovšem, že eka pod Palackého mostem pes to potee dále, le
zdá se, že tch jistých píznak jisté stavy a nálady v mladém našem
umní karakterisujících, a zejména u píležitosti výstavy Rodinovy
na jevo vystoupivších jest víc než dosti, aby se konen o nich ve-

ejn uvažovalo. Aluseli bychom se stydti ped budoucími, kdyby-
chom to neuinili s veškerou neohrožeností, bez níž bychom byli

opravdu beztvarým blátem. Výrok eského patriarchy: „Kéž by nás
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pán Bh pi zdravém rozumu zachovati ráil!", byl vicekráte než

jednou na niist za dn Rodinových. Le nenapadá nám ani z da-

leka, abychom chtli umenšovati veliký dojem, jaký Rodin a jeho

dílo v echách zstavuje, nemžeme však za projev tohoto dojmu
bez odmluvy pijímati slohové etudy exaltad, psané nikoli mate-
štinou geni, nýbrž mluvou nejvykutálenjšího snobismu. Essenský

Krupp ulil dlo, jímž lze pesteliti AIont-Blanc, pochybujeme

však, že v nm vzí tolik smšut: domýšlivosti jako v našich kri-

ticích, mluvících mateštinou geni, jimž podailo se i giganta Ro-

dina tak vysoko pesteliti ! To by se dalo konen odpustiti, nebo
smšným uiniti se mže každý po libosti nejvýstednjší. Proti

emu však dlužno se ohraditi, jest onen kultus odvahy k ne-
návisti velikých a francouzskému geniu rovnorodých mistr do-

mácích a proti pstní abiturientské pohrdavosti uitelem v mlá-

deži, jakožto nezbytné vlastnosti moderního eského adepta. To, co

z dsledk Rodinovy exposice oekáváme pedevším, jest pouení
o umní v pravd a ryze národním, nebo Rodin jest velikým práv
proto, ponvadž jest nacionálním v onom smyslu, v jakém to popírá

závrek druhého lánku v katalogu výstavy. Rodin jest jako socha
Francouzem až do nejjemnjšího zrnka svých karrar a bronz, od

velikosti až po hích tohoto umtní francouzského, od jeho ducha-

plnosti až po jeho nezkrocenost v kultu ženy. Kdo to nechápe ped
vážnými jeho iny. ped pomníkem Viktora Huga, ped Evou, ped
Zemí a Lunou, ped Balzacem, tímto ztroskotáním genia a pro-

stedky a hranice jeho umní, kdo to konen nechápe ped tou hoj-

ností variace na théma „les jambes écartées".*) ped tmi Vulvi-

ciemi a Hébami, ped tou okázalou demonstrací tristicie post a ex

post, ten bu nevidí anebo nechce vidti úeln, jenom k vli doktrí-

n o beznárodnosti umní svtového, pro nž Rodina reklamuje a

zárove jej sprošuje nacionality jeho umní. A tady ocitáme

se na samém poátku našeho thematu a zárove u konce tch nko-
lika vt, kteréž uznali jsme pipojiti k odborným análysím Rodino-

va umní naší kritiky. Ze k pokraování dojde, o tom nelze pochy-

bovati! K. M. apek.

Z cizích revuí.

Vienac pináší velý nekrolog zvnlému malíi chorvatskému

Nikole Mašiovi. Zesnulý narodil se roku 1852 v Otoci a

zemel nkolik dní po svém bratru, v pravém slov tch významu
utrápiv se pro smrt' nade vše milovaného bratra.

Ljublanski Zvon uveejuje Vobomíkovu studii o Svatopluku

echovi a v obzoru revuí opt na prvém míst cituje eskou revuí

*) . 119 kat. zní: »Divá ženka* (Faunesse les jambes écartées) Tohoto
bližšího oznaení eský katalog nepekládá.
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(lánek p. dra Karáska o Slovenské Matici). Toto upímné pilnuti

Ljubl. Zvonu a clijorvatského Vienca k naši literatue projevuje se

v každém isle a iní nám tyto dv jihoslovanské revue nade vše

milými.

Književni Giasnik má v posledním ísle velice jasné djiny
linguistiky z pera dra Blie a pak velmi pknou charakteristiku

Waldek-Rousseaua co politika od dra Kumaliudyho.

Ksionžka velmi svdomit obeznamuje nás s novou literaturou

polskou. Hlavními událostmi literárními v oboru historickém je

nový otisk znamenitého ped 50 léty napsaného díla K. Szajnochy

,Jad\viga i Jagiello", a tvrté vydání ,.Szkiców historycznych" dra.

L. Kubaly. V odboru národohospodáském první místo vydobyl si

spis A. Szelangowského .,I'ieniondz i przewrótocen v XVI. i XVII.
stuleciu w Polsce." V belletrii posledních dn vynikl Maryan Ga-

wlewicz svou knihou ,,Na Skrauku ziemi." Je to ada novel

z ostrvku Groede v severním moi, jenž den ode dne moem je zu-

žován, až jednou zanikne do moe. — Artur Gruszecki znovu vybral

si tendenní látku k svému románu ,,Vtšinou !" — volby v Halii
a boj i podvod}^ volební.

Poglond na šwíat pináší dv znamenité studie: ,,Píspvek
k nauce o povaze národ" a P. Chmielowského výborný lánek
„Polský Šalamoun XVII. stol." Se studií touto seznámíme tenáe
eské Revue v píštím ísle dkladnji..

Wisla na elném míst pináší informativní studii dra Nad-
moského ,,Polabané a Slovinci." — Z pokraování rabínských pí-
isloví vybírám: Synu, máš-li co, užívej a nemysli na to co zstane
dtem, protože kdo ví, co bude po smrti. — Kde není víno, tam jsou

jist léky. — Po tech vcech poznáš lovka: po mšci, sklenici a

hnvu. — Kdo si prohlíží peníz ( není-li falešný atd.), má jist

zlou duši. — Kdo se narodil v nedli, bude vdcem bu lidu nebo

zlodj. Kdo v pondlí, bude sudi. Kdo v úterý, bude bohat. Kdo
ve stedu, bude moudrý. Kdo ve trtek, bude dobroinný, kdo v pátek,

bude pobožný a kdo v sobotu, ten zeme v sobotu (protože k vli nmu
musili židé porušiti sobotní klid. obsluhujíce jeho rodící matku). —
V oddíle kritickém nalézáme velice pochvalnou kritiku Horova Slov-

níku esko-polského.

Vienac pináší velice píznivý rozbor innosti a umlecké kvality

eské Filharmonie.

Bibliotéka Warszawska uveejuje znamenitou studii A.

Brucknera ,,Na zaraniu literatury" ili o literatue polské 16. stcn

letí, v dob Reje, Kochanowského a j.

Istorieskij Vstník pináší z péra B. Glinského obsáhlou studii

o Glbu Ivan. Uspenském. Je tO' jedna z nejlepších studií o ne-

šastném ruském belletristovi. jedna z onch, jež nesmí pominouti

ani pehlédnouti ten, kdo studuje djiny novodobé literatury ruské.

Dr. Boivoj Prusík.
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PEHLED POLITICKÝ.

\' n i t n í

:

Po íšské rad odbyta skoro již kampa snm zemských v roce
letošním na jednom místé velmi zajímavá. — Jen nejdležitjší ze
snmu zemských — snm království eského, zasedá dosud a skoní
práci svoji teprve v poslední den msíce tohoto neb docela teprve
v prvých dnech msíce srpna.

Tíha zbdovanosti financí zemských iní vlád vídeské služby
nezaplatitelné

! Celá mysl zemského poselstva obrácena k ní a jen
výminkou pi této — dosud bohužel — sysifov práci — zazní píse
politická.

Aby pak práce snmu k sanování financí zemských smující
nebyla snad záhy provedena, staví se slavná vláda úporné í proti

takovým požadavkm, na kter>xh všechny strany — celá zem —
zájem svj projevuje.

Bezohledný jest centralismus vídeský — ale dnes mžeme íci:
dobe že takový jest — nebo dnes s námi stejn cítí to i Xmci —
kteí to po dobu více než ticet let vidli, ale nedbalí toho. Dnes jest

jinak, i na stran Xmc poíná uzrávati pesvdení, že se zemí naši

nenakládá se ve Mdni tak, jak by toho význam a poteby její vy-
žadovaly, dnes trpká slova na macešskou vládu vídeskou neslyšeti

pouze z demokratických úst eských — dnes i tak zvaní „státnici"

nmetí neštítí se píkrých slov . . .

Jest to sice pro pomry panující mezi obma národy v zemi
úkazem smutným, že jen nouze a bída slouila je ku stejnému nazí-

rání na potebv zem, ale prospch i to by pinésti mohlo, kdyby naši
sousedé poznati musili, že to naše snažení státoprávní, pi nmž nikdy
hospodáské prospchy a poteby království se zetele nepouštny, ani
jim ku škod býti nemže. Tomu ovšem vzdáleni jsme a budeme
dotud, dokud naši sousedé dlanou starostlivostí o stát a jeho záimv
budou se s ním stotožovati a sob privileg-ované postavení zabez-
peovati, jak to chtjí práv tak Všenmci, jako dr. Bámreither a dr.

Epping-er.

innost snmju v letošním zasedání pes to. že doba pro letní

parna naprosto jest nepíznivá, že mnozí poslanci zvlášt— rolnití,

jimž žn zaaly, touží po domovu, kde jejich práce nevyhnuteln
potebí, musí každého uspokojiti. Pi nepíznivém ádu jednacím
vyízeny snmem vci dležitostí veliké, kteréž obsáhlého projedná-
vání vyžadovaly. Xa všech stranách jevila se známá píle a chu ku
práci jmenovit mnozí lenové strany naší, vynikali chvály hodnou
snahou v tomto krátkém a nepíznivém období pokud možno nejvíce
pro dobro zem dosíci.

Z dležitých pedloh nutno poukázati na projednání zákona
o pebytcích pokladen sirotích, kterýmž bude možno zemi na poli

pravé lidskosti notný krok ku pedu uiniti, což dosud jen nedostatek
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hmotných prostedk zabraoval. Dále na zál<on, kterýmž zabezpe-

uje se píspvek zem na vodni stavby — pi nmž stetly se sice

rzné názory, který však v prvé své ásti, jednající o úprav ek
našich, má pro nás dležitost ohromnou. To jest jeho ást nejdle-

žitjší! O prplavech, a soudí kdo již o prospchu z nich jakkoli

v dob blízké jednati se nebude a nemže, dokud prvá ást — úprava

ek našich — provedena není! Jednou jen otázkou obtžovati bychom
chtli odprce jejich! Kde byla jejich starostlivost a ohánní se po
nejpesnjších výpotech o rentabilit, když šlo o jiný podnik —
taktéž stomilionový — ku p. o nové spojení železniní s Terstem;

?

Námitka, že konec konc zaplatíme si to my, nemla by býti

u muž, kteí znají historii Rakouska! My jsme již jiné vci zapla-

tili, a to ne sob. O tom by mohla na p. severní Itálie mnoho poví-

dati ! Bude tedv i v budoucnosti lépe. uplatní-li se u nás zase \'er-

gilovo : „Sic vos non vobis !" a budeme-li svými penzi platiti pro-

spchy jiným?

Velikou pozornost vzbuzovalo jednání o zemské dávce z piva!

Všechny stranv snmu byly za jedno v tom, že pirážka i K 40 h,

kterouž vláda povoliti chtla, nestaí ku krytí toho, na nezbytn
obrácena býti musí — ku zvýšení — dávno pijatému zvýšení plat
uitelských ! \'láda zvýšení povoliti nechtla. Zvláštní ze všech stran

snmovních sestávající poselstvo vypraveno do \'ídn vyjednávati

s ministrem financí !
\' tom vidíme — a musili by i Xmci nezaslepení

svými choutkami panovanými vidti— nejvtší ponížení snmu e-
ského, který nesmí své zemi zvýšiti potebnou dávku o 60 hal. jen

proto, že vláda co neidíve sáhne po témže prostedku a zvýší da
z piva o další korunu

!

Bylo zcela správno, že snm usnesl se na dávce 2 kr. bez ohledu

na to. co vláda zamýšlí a uvidíme, bude-li míti i po pijetí zákona

o osvobození dan z píjmu od pirážek tolik odvahy, nepedložiti

zákona toho k sankci.

Pi tom velmi trefn posl. dr. Kramá poukázal na jednu pro

nás velmi zajímavou okolnost! Nmcm, zvlášt nmeckým mstm
v Cechách hlavn o to pi zákonu tomto šlo. aby mohla dále nerii-

šen vybírati pivní krejcary! I to jim bylo zabezpeeno. Nmecká
msta nezvvšují pirážek obecních v pomru ke vzrstajícím pote-
bám zvlášt školským, nýbrž nové tyto stále stoupající poteby uhra-

zují vybíráním dávek obecních z piva. pevalujíce tak uhrazování
poteb obecních zvlášt i školských na nejširší vrstvy konsument.
Správn tedy poukázal dr. Kramá na to, že Nmci, a chvástají

rádi. že za nás platí — dávají si rádi své školy eskvmi dlníky, pivo

spotebuj ícími wdržovati, což jim ovšem nepekáží brutáln vystu-

povati proti školám eským, kteréž my ze soukromých sbírek svých
pro dlníky tv stavíme.

T)o iednání snmu nezanášel nikdo tonu rušivého než Nmci,
kteí ve píin té osvdili se exodem ze školské komise a nkolika
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výbuchy všenmeckými, které dle zásluhy zcela nepovšimnuty z-
staly.

Vbec však i tento druh nmeckých nadlovk nevzbuzuje
valné pozornosti — jest to následek afér Wolfových, který jest nyní
jak schlíplá slepice, hlavn však následek toho, že zde se s nimi ne-
koketuje a nemazlí jako ve Vídni od r. 1897. Smysl pro práci osvd-
ují všichni stejn; nejvíce vynikl Klieman, ze kterého nemohla ko-
mise za žádnou cenu dostati zprávu o okresních hosp. záložnách, až
mu referát musila odejmouti. Pak byl mladoeským poslancem v ne-
celé hodin vyhotoven, a komisi podán. Tak vypadají ti nmetí rytíi
z blízka

!

Piblížila se generální debata o rozpotu, kteráž dne 24. odpo-
ledne ukonena! Klidná a úspšná práce dosavadní dávala nadji, že
vše skoní hladce a že letošní snmování dobrým praeludiem bude
smiovacím konferencím, jež vláda svolati zamýšlí! Ve Vídni po-
chvalovali si také jednání prvého dne! Le nemlo pi klidu zstati.

Nmci nemohou dáti si ujíti nejmenší píležitosti, aby nás ádn ne-
roztrpili! eho nedocílila neurvalost a klackovitost Všenmc, toho
docílil snahou po dosažení místa písedícího zemského výboru hnaný
dr. Eppinger svou hladkou impertinencí. Konec debaty generální
ukázal, že nemožno jednati s Nmci o emkoli, co by nám prospti
mohlo ! A nemluví o spolené práci ve vcech hospodáských ! Kdyby
mohli a kdyby to vbec šlo, aby nás i ve vcech tch úpln udusili,

uinili by to práv tak rádi jako ve vcech politických ! Od nich m-
žeme oekávati jen nenávist a závist, smíšenou s hrubým brutálním
jednáním i když si k tomu nejpknjší teorie vynajdou.

Generální debatu zapoal referent dr. Fot kritický-m pehledem
historie naši finanní tísn, kteráž jinde koene nemá než v tuhém
pipnutí zem naši na státní celek i v tch sebenepatrnjších záleži-

tostech a správn rozpoznal, že nemoc dnešní jinak než osamostat-
nním finaincí zemských léiti se nedá ! Nmtetí eníci a to dr.

Bárnreither a Schcker uznali zásluhu, kterouž má snm se svými
orgány, zvlášt v posledních dobách, o pokrok zem naši v každém
ohledu a což z valné ásti jde na úet eské vtšiny a tu prvý
naladil struny na pipravující se „smiování". Z celého tenoru
ei prvého vysvítá, že a jest již exministrem, stále ješt hledá svého
mistra a nalézá jej v dru. Kórbrovi. — Odstavení — požadavk
kteréž nás rozvádí — ovšem jen našich. — Vedlejší kolej. — To
celý rozum bývalého ministra. Zapomíná, že takovou hude dr. Kórber
již dv léta a pro nás že to tedy píse již otepaná! Nevy^svtlil

ovšicm, jak to míní s tou kolejí. Má-li to býti jen vedlejší, slepá

kolej konící v nádraží, na kterouž by naše požadavky odstraniti chtl,

mezi tím co by páni Nmci vesele v ped ujíždli, neb má-li to býti

druhá kolej, po níž by zárove s hospodáskými a státními pote-
bami mohla aspo souasn dodána nám býti naše desideria

!

60



946 eská Revue.

Pan exministr by oproti Nmcm poslední V3'^klad sotva od-

vážil se hájiti a tak není jeho e niím jiným než ..nmeckým" po-

kusem, Vídni se zalichotiti svojí ..smilivostí".

Na to nemohla býti se strany eské odpov jiná, než jakou dal

dr. Herold — klidn, oteven a upímn ukázati Nmcm a vlád,

co mže jedin klid u nás spsobiti, nejen úplná rovnoprávnost a

rovínocennost obou národ v zemi. ale — a to jest pro hospodáský
rozkvt nejdležitjší — osamostatnní — státní právo eské — kte-

réž by nikoho neutlaovalo — obma kmenm v zemi prospívalo a

království toto — tuto naši spolenou vlast" jen k vtšímu lesku pi-

vádlo ! Ale mluvte s nimi, když jsou Nmci! Jindy od nich uslyšíte

chvástání, že mimo boha nieho se nebojí — síla jejich, že jest ne-

zdolná, ale rovnoprávnost nám nemohou dopáti, ponvadž bychom
je pak zamákli jako erva, státní právo nesmí se ped nimi vyslo-

viti, aby se netetelili jako ert ped kížem.

Nedivno proto, že vdce Nmc dr. Eppinger na klidná slova

Heroldova pišel se státní eí nmeckou. Dr. Eppinger jest lovk
chytrý a ví velmi dobe, co nejen jeho pátelm, ale i politickým

odprcm, kteí za krátko rozhodovati budou o volb písedícího

zemského výboru nejvíce jest po chuti! Jen tak možno si vysvtliti

obsah ei jeho ze 24. ervence I lovk, který ml odvahu v Žatci

a v Rumburku i v Liberci a eské Líp íci, že zavedení státní nm-
iny v Rakousku jest holou nemožností, utopií, rozplamenní vše ve

snmu na nmecké stran pro tuto státní nminu. Tím ovšem od-

zvonno všem konferencím smiovacím. Co bv tam mohlo býti pro-

jednáno?! Disharmoníckv zakonila j^enerální debata o rozpotu, a

tak, myslíme, skoní celé zasedání, do kteréhož se kladla ve Vídni

tak veliká nadje. eskou odpov a to velmi pípadnou podal Nni-
cm ihned dr. Fot. kterýž promluvil jednu z nejostejších a nej-

pknjších eí.
Nmci nemusí býti na vystoupení svého nedávno proklamova-

ného vdce píliš hrdi. Zdá se. že pravdu ml dr. Fot, když mu vy-

týkal, že mnoho v Mimoni zaspal ! Kdyby toho nebylo, neohíval by

nechutnosti, se kterými se již Men^er dávno blamoval, o nemoder-

nosti našich požadavk. Ovšem páni Nmci jsou moderní i když si

pro sebe — nepatrnou to menšinu, chtjí zachovati stedovkou
nadvládu nad milionv jiných

!

Z ostatních snm zemskýxh s nejvtším zájmem sledováno

bylo jednání na snmu tyrolském, kdež pipravovalo se rozdlení

zem. Byl odroen bez výsledku. Vláda nenalezla pro vyrovnací

pedlohv vtšinv! Nás ovšem i tato nedokonená práce zajímati

musí, ježto má býti vzorem pro naše vyrovnání s Nmci, jak aspo
vídeské listy nepokryt napovídají.

Zahraniní.
^' popedí nepopirateln v posledním období .stojí Itálie násled-

kem cestv krále Emanuela HI. do Ruska. Král italský, sotva pro-

hlášeno, že smlouva troj spolková byla podepsána, dává se na cestu
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do Ruska ku caru Mikuláši ! Že to neni akt pouhé osobni pozornosti

ku pibuznému ženy jeho, potvrzuji všichni, teba nekladli i tak ve-

likou váhu na to, že doprovázi jej zahranini ministr Prinetti.

Zvlášt Anglie, kteráž dosud byla ,,spojencem" Itálie, stává se ne-

pokojnou, vidi, že jedná se v tuto chvíli o pevahu na Stedozem-
ními moi — a že za krátko mže se jednati o to, aby náhle a trvale

peíznuta ji byla nejkratší cesta vedoucí k Indii. Z takové rány ne-

vzpamatovala by se tak lehce jako po válce jihoafrické. Jsou tu

však i jiní, kdo nejsou tak choulostiví a nepokojní jako Anglie, aspo
nedávají toho na jevo, — jimž rovnž nové postavení Itálie lhostej-

ným není! Xémecko a i Rakousko, a smlouva troj spolková s Itálií

(jejíž obsah se tají) podepsána jest, jen zdánlivé jsou klidný k no-

vému stanovisku svého ,,spojence'" v politice mezinárodní!

Nmecko ví pedobe, že dohoda italsko- francouzská o Tri-

polis a ponenáhlé, ale jisté zbližování obchodní musí ukládati Itálii

oproti Francii jisté závazky — zadarmo nedlá nic žádný diplomat,

pan Barrére tedy také ne

!

Rakousko pak vidí, že ku tem velikým a nkolika malými in-

teressentm poloostrova balkánského pistupuje jako tvrtý veliký

interessent Itálie, kteráž si v Albánii bude nyní sotva s takovou re-

servou poínati jako dosud. A se však s jakéhokoli stanoviska na
jednání Itálie pohlíží, jisto jest, že není-li na o d c h o d u z troj-

spolku, jest na pechodu ve své zahraniní politice, kteráž jí as

lépe pjde k duhu než dosavadní politika troj spolková, jež jí

ukládá nesnesitelná bemena a vydávala ji hospodáské válce s Fran-

cií. Tak rozumjí tomu spchu italského krále do Ruska Angliané,
kteí dobe postihli rozdíl mezi nynjškem a minulosti, v níž po je-

denácte let italským králm nenapadlo do Ruska se podívati. Na-
stává sblížení a snad spojení svta slovanského se svtem román-
ský-m. Malá erná Hora, Rakouskem chikanovaná a znepátelo-

vaná, jest tunelem jeho.

V Anglii, kterouž pozdravující se král pece jen o koruno-

vaní slavnosti — urené na prvou polovinu srpna — nepipraví, na-

stala zmna v ministerstvu. S a 1 i s b u r y odešel na odpoinek a

místo jeho zaujal synovec jeho Balfour. Zmnno tu pouze jméno —
smr politiky zstane nezmnn, snad jen sešili, dle zpráv posled-

ních, dosavadní imperialism. Nemá totiž zstati pouze pí zmn
místa premiéra — jest prý pipravována ve vlád anglické další ve-

liká zmna osob. Jm.enovit má býti do vlády povolán ješt jeden

Chamberlain (Austin) syn dosavadního ministra osad, dále

lord C u r z o n místokrál indický, lord Rothschild a sir C a s-

s e 1 a sice tito dva bez oboru a konen vrchní komisa jihoafrický

vikomt M i 1 n e r. Zvlášt tato osoba ve vlád znamenala by ješt
ostejší vystupování Anglie ve smru Chamberlainem zahájeném,

jedna ze zásad S a 1 i s b u r y h o ,,Splendid isolation" byla Anglií

volky nevolky- nyní provedená; kdyby Anglie pibráním muž jme-
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novaných do vlády své, pokraovati chtla na dráze, na níž se sku-

ten již osamocena nachází, svdilo by to jen o veliké dve ve

mravní i limotnou sílu. Snad velikou roli by hrál králv dvrník,
„vitel Evropy" lord Rothschild !

—
Ve Francii nastává boue pro zavírání škol klášterních.

Vláda Combesova v opateních proti kongregacím nejen že nez-
stává za vládou Waldeck-Rousseau-ovou, nýbrž pedí ped ní

ostrostí prostedk ! Zavení klášterních škol má však za následek

etné demonstrace, jichž se všecky vrstvy katolického lidu úastní.

Zatení básníka Coppéa a vypovzení vévodkyn Orleanské (díve
rak. arciknžna Marie Dorota) vzbuzuje velikou pozornost ciziny,

kterouž v napjetí udržují zprávy o chystaném zakroení papeže!

Jest více než pochybno, zda-li všecky tyto kroky co zmohou proti

vlád, kteráž jist bez rozvahy dležité zakroení proti kongregacím

neuinila! Vci katolík ve Francii jsou hájeny píliš nepopulární-

mi osobami, než abv jádrem lidu hnouti mohly. Za krátko as uvi-

díme, že vláda francouzská naízení svá provede i proti vli kléru

a katolík francouzských.

Nmecko prožilo dohru k události Malborské uveejnním
zatykae na Viléma Kaisera v pražské policejním oznamovateli,

kteráž má hlavn nádech veseloherní satyry na byrokratickou du-

ševiií omezenost, pípadn vystihujíc situaci. Píliš energické a

okázalé pachtní se list a úad nmeckých po satisfakci tomu,

komu by prospti mlo. ješt více škodí ! Xevhodné jest už proto, že

v Nmecku podobné vci jiných korunovaných hlav se týkající, bu
blahovoln jsou pijímány, neb bagatelisovány. Musí tedy i v tomto
ohledu Nmci na stejnou minci zvykati.

Návštva Poznan, ped kterouž nkteí císae Viléma varo-

vati chtli, v programu cest jeho zstane! Patrn osobn se chce pe-
svditi o úinku své ei na Polácích. \>lmi pekvapilo píkré vy-

stoupení ministra Podbielskiho proti požadavkm nmeckých agrár-

ník — patrno. že i Nmecko pi celním tarifu musí cizinu respekto-

vati — což mže býti i u nás mnohým píkladným pouením.
Rus k o uvolnilo síly své v ín. ponechávajíc akci úpln

ostatním, zvlášt Nmecku a vše nasvduje tomu. že osobním pso-
bením carovým obrací veškeru pozornost ku \Tiitním svým pote-
bám. Tomu nasvduje ohlašovaná schze cara s Tolstým a vy-

slání osobních dvrník carových do gubernií posledními bouemi
postižených, aby, nehledíce k úadm, pomry v guberniích zkou-

mali a caru pímé zprávy podávali. A není to nic než povinnost do-

brého vladae, vzbuzuje to pozornost a vští lepší budoucnost lidu

ruského, který dosud lna ržích ustláno neml !
—

V Praze 2^^. ervence tqo2. —y—
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